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Els efectes del coronavirus

El consum d’aigua baixa
del 20% a la Costa Brava
E.C.
GIRONA

Des de la declaració de l’estat d’alarma el Consorci de
la Costa Brava ha subministrat un 20,5% menys

d’aigua que durant el mateix període del 2019 en el
conjunt de les seves tres
xarxes (Costa Brava nord,
Costa Brava centre i Costa
Brava sud). Només el mes
d’abril, el descens del vo-

lum ha estat de 351.787 m³
menys (d’1.516.735 a
1.164.948 m³, -23,2%).
La tendència reflecteix
que la Covid-19 ha comportat un canvi radical en el
comportament del patró

de consum d’aigua dels
municipis en zones turístiques. També es constata
que la baixada en el subministrament és més destacada els caps de setmana
que en dies laborables. Segons el consorci, la nova
prolongació de l’estat
d’alarma fa pensar que es
mantindrà la inèrcia actual al maig. Es preveu una
caiguda al voltant del 30%
durant aquest mes respecte del 2019. ■
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Unes parcel·les del càmping Palamós, un dels molts
negocis afectats ■ J.T.

Més consens dels
edils per fer front
a la pandèmia
a Palamós i Castelló d’Empúries hi

treballen amb acords
E. Carrera / J. Trillas
CASTELLÓ / PALAMÓS

Els ajuntaments de Palamós i Castelló d’Empúries
són dos dels exemples del
compromís de les forces
polítiques del món local
per consensuar dotacions
econòmiques i propostes
per donar respostes socials i econòmiques a la
pandèmia. L’Ajuntament
de Palamós destinarà
700.000 euros per mitigar
els efectes econòmics i socials de la Covid-19. Al
llarg de les últimes setmanes, l’àrea de Serveis Econòmics ha fet un estudi exhaustiu d’aquelles partides del pressupost municipal del 2020 que es podien
destinar a aquest pla de
xoc. Ara els grups presentaran propostes per consensuar-ne la destinació

final.
A Castelló d’Empúries
el ple se celebrarà dimarts
vinent, però tots els grups
amb representació –tant
del govern com de l’oposició– ja han acordat donar
suport a un primer paquet
de mesures, a les quals es
destinaran 900.000 euros
amb l’objectiu de donar
resposta a les afectacions
d’aquesta forta crisi. Un
nou calendari fiscal, bonificacions en taxes municipals, dues línies de subvencions per autònoms,
empreses i treballadors i
l’augment d’algunes partides pressupostàries de
l’Ajuntament formen el
gros d’aquest pla. Els edils
també renuncien fins a finals del 2020 a les aportacions que rep cada grup
polític en funció del nombre de regidors. ■

Informadors per
controlar zones de
bany a Platja d’Aro
E.A.
PLATJA D’ARO

L’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro ha previst un
control d’accés a les platges amb 35 informadors,
que contractaran amb vista a l’estiu. A banda de donar suport als visitants, els
encomanaran la supervi-

sió de la zona marítima,
subdividida en trams, tant
pel que fa a la capacitat
com perquè es compleixin
les distàncies de seguretat.
En cas de desordre, alertaran la policia, i l’alcalde,
Maurici Jiménez, descarta
les franges, però diu que hi
haurà zones prioritàries
per a majors de 65 anys. ■

