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El Consell Comarcal de la
Selva xifra en 70 milions
d’euros els danys a la co-
marca del temporal Glò-
ria. És una primera esti-
mació, diuen fonts del
Consell, i inclouen afecta-
cions en béns públics mu-
nicipals i en béns privats.
A Massanes, per exemple,
les empreses del polígon
van tenir pèrdues de 14
milions i les de Sant Feliu
de Buixalleu, sobretot les
del polígon Skol, de més de
43, afirmen els alcaldes
dels dos municipis, Joan
Pou i Josep Roquet, res-
pectivament.

El president de la Dipu-
tació de Girona, Miquel
Noguer; el delegat del go-
vern de la Generalitat a Gi-
rona, Pere Vila, i respon-
sables d’Interior, Agricul-
tura i l’Agència Catalana
de l’Aigua es van reunir
ahir a la seu del Consell
amb la majoria d’alcaldes i
alcaldesses selvatans.

Segons informa el Con-
sell, la majoria dels infor-
mes d’avaluació dels ajun-
taments parlen d’afecta-
cions a camins i carrers,
pèrdua de sorra en molts
trams de les platges i
danys als passeigs marí-
tims, pèrdua de conteni-
dors, esllavissades de
murs o avaries a la xarxa

de l’aigua i l’enllumenat en
diversos municipis.

És el cas de Sils, on no hi
ha aigua potable des de fa
dies. De fet, des de diu-
menge un camió cisterna
distribueix aigua als veïns
a la plaça Canigó. Avui po-
dria ser l’últim dia que ho
fes. Almenys això és el que
espera l’alcalde silenc,
Eduard Colomé. L’afecta-
ció es deu a l’elevat índex
de terbolesa, que no fa re-
comanable beure l’aigua.
L’empresa concessionà-
ria, Sorea, hi fa tracta-
ments des de fa dies.

Per la seguretat
El Consorci de les Vies
Verdes de Girona ha fet

una primera estimació del
cost que tindrà arreglar
els desperfectes del tem-
poral Glòria a la xarxa de
carrils bici gironina que
puja fins a 1,1 milions
d’euros. Molt probable-
ment aquesta quantitat
s’incrementarà, un vega-
da es posi fil a l’agulla i, a
més, perquè l’estimació
l’ha fet sobre les principals
afectacions i fa incidència
en els treballs indispensa-
bles per a la seguretat dels
usuaris.

Aquestes actuacions,
segons ha informat el con-
sorci, se centren a recons-
truir del pont d’Anglès i la
Cellera, que va col·lapsar
pel trencament d’un pilar;

refer la plataforma de la
via al Pasteral, desapare-
guda per les inundacions, i
retirar la terra, els vorals i
la brossa vegetal, que es
van esllavissar i que van
afectar especialment la
Ruta del Ferro i del Carbó
(Ripoll - Sant Joan de les
Abadesses) i la Ruta del

Carrilet I (Olot-Girona).
Així mateix, el consorci
actuarà en un total de 20
quilòmetres de les vies
verdes per arreglar forats
al ferm i reposar sauló, i
per reposar esculleres i
murs de contenció que
van quedar desplaçats.
L’ens gestor de les vies ver-
des gironines ha informat,
a més, que la ruta Pirine-
xus també ha quedat mal-
mesa en diversos punts,
fins i tot tallada en trams
del Baix Empordà i l’Alt
Empordà.

Mig milió a Ripoll
Al Ripollès, el Consell Co-
marcal ha xifrat en 1,9 mi-
lions d’euros els danys
provocats pel Glòria, als
quals cal afegir els 2,5 pro-
vocats a l’octubre de 2018
per la tempesta tropical
Leslie, de la qual moltes
zones de la comarca enca-
ra s’estan refent. La valo-
ració és encara provisio-
nal. El municipi més afec-
tat és Ripoll, amb uns des-
perfectes per valor de
590.480 euros, bàsica-
ment per reparar esllavis-
sades, el parquet del pave-
lló de l’Avellaneda i la ca-
nonada principal de sub-
ministrament d’aigua. A
Vallfogona de Ripollès, els
danys pugen a 542.927 eu-
ros i s’haurà de refer escu-
lleres i murs de contenció
que han cedit, a més de re-
parar paviments de ca-
mions i desperfectes a la
xarxa municipal d’aigua.

El president del Consell
del Ripollès, Joaquim Co-
lomer, no descarta convo-
car un consell d’alcaldes i
un ple extraordinaris per
fer pressió a les adminis-
tracions superiors a l’hora
d’obtenir més recursos
econòmics per sufragar
els danys. Colomer avança
que convidarà les autori-
tats de la Diputació de Gi-
rona, la Generalitat i del
govern espanyol per acon-
seguir aquest objectiu. ■

El temporal ‘Glòria’ provoca
70 milions de danys a la Selva
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a Empreses de Massanes i Sant Feliu de Buixalleu formen part de la llista de principals damnificats
a Refer les vies verdes a la demarcació costa 1,1 milions, incloent-hi el pont entre la Cellera i Anglès

1,8
milions d’euros és l’afecta-
ció a la Cellera de Ter, se-
gons dades facilitades pel
Consell de la Selva.
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La xifra

Una camió cisterna a du aigua a Sils (a la foto, ahir). A la dreta, una foto del 23 de gener del pont del carril bici entre Anglès i la Cellera, trencat ■ J.S. / M.L.

Els veïns de Castelló d’Em-
púries ja poden presentar
des d’ara i fins al 25 de fe-
brer les seves propostes
per a la tercera edició del
pressupost participatiu.
Entre les novetats,
l’Ajuntament augmenta
enguany la partida (de

150.000 a 200.000 euros)
i obre la consulta a dos
exercicis: 200.000 euros
per al 2020 i 200.000 més
per al 2021. D’aquesta ma-
nera es vol aconseguir que
quan a final d’any s’elabori
el pressupost municipal ja
s’hi incorporin els projec-
tes escollits pels veïns.

A banda dels sistemes
habituals per recollir pro-

postes (via telemàtica al
web tutriescastello.cat o
presencialment a les sis
bústies d’Empuriabrava i
el nucli històric), enguany
també es faran parades
explicatives als mercats
de Castelló (4 de febrer) i
Empuriabrava (15 de fe-
brer). També s’incorpora
la possibilitat de fer con-
sultes telemàtiques per si

algú té dubtes a l’hora de
presentar propostes. Les
fases següents, la selecció
tècnica dels projectes (que
no superin els 200.000 eu-
ros i no siguin inversions),
el fòrum de priorització i la
votació final oberta a totes
les persones empadrona-
des més grans de setze
anys, es mantenen com
els altres anys. ■

Castelló augmenta la partida per
al pressupost participatiu
Esteve Carrera
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’alcalde, Salvi Güell –al centre–, amb la regidora Anna
Massot i Francesc Coral, assessor tècnic del procés ■ E.C.


