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Comarques

L’ACA tancarà la planta per tractar fangs
del Terri perquè no en pot assumir el cost
 L’Agència argumenta que l’increment de la pressió fiscal energètica fa que el preu de funcionament pugi massa
CORNELLÀ DE TERRI | R. VAN EECKHOUT

la planta de tractament tèrmic
eﬁcient de fangs de Cornellà de
Terri, vinculada a l’estació depuradora d’aigües residuals (edAR)
del municipi, deixarà de funcionar
perquè l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no en pot assumir el
cost. Així ho conﬁrmava la mateixa entitat, i ho argumentava per
l’increment dels costos de funcionament derivat de les darreres
disposicions legals aprovades en
ﬁscalitat energètica.
el resultat de la depuració d’aigües residuals és la separació de
l’aigua tractada i els fangs. Aquests,
segons explicaven ahir des de l’ACA, provenen dels processos ﬁsi-

LA XIFRA

720.130 EUROS
Contracte anul·lat
La Generalitat va licitar el mes passat el contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment de la
planta per més de 720.000 euros,
però ara hi renuncia.

Els fangs són el producte que
surt de la depuració de l’aigua
i es destinen al treball del sòl
o a la valorització energètica

coquímics i biològics que formen
part d'un sistema de depuració.
Aquest producte restant es pot
utilitzar posteriorment per diverses funcions. Al 2012, un 83% d’aquests fangs (342.119 tonelades) es
van destinar al treball del sòl en forma d’adob per a la jardineria o l’agricultura; el 13,6% per a la seva
valorització energètica; i un 3,1%
es va enviar a dipòsits controlats.
A la planta de Cornellà, segons
explicaven des del mateix municipi, bona part del fang resultant de
la depuració es destina a la valorització energètica. el model de
funcionament d’aquesta planta,
inaugurada l’any 1992, és d’assecatge tèrmic. el procés, que es

duu a terme amb calderes o gasos
de combustió, redueix l’aigua continguda en els fangs per evaporació mitjançant l’aportació de calor.
d’aquesta manera, s’aconsegueix
disminuir la massa i el volum del
fang, i obtenir un producte estable
i higienitzat, apte per a la seva
aplicació al sòl en proﬁt de l’agricultura, en dipòsit controlat o com
a font energètica.
Penalització econòmica
Aquesta planta deixarà de funcionar perquè l’ACA no en pot assumir el cost. «el funcionament de
la instal·lació de la planta de tractament tèrmic eﬁcient de fangs del
Terri no és essencial per a la ges-

L’alcalde de Cassà no es presentarà a
la reelecció a les municipals del 2015
 CiU podria anunciar qui serà el seu candidat als comicis a partir del mes de setembre
CASSÀ DE LA SELVA | R. VAN EECKHOUT

Cassà no repetirà alcalde durant
la pròxima legislatura. l’actual
batlle, enric Bagué, va anunciar
ahir que no es presentarà a la reelecció en els comicis que se celebraran el maig de l’any que ve,
posant ﬁ a una etapa a l’Ajuntament en la qual ha estat regidor
durant 12 anys i en què en complirà quatre com a màxim representant del consistori.
Ha estat una legislatura complicada, amb l’anunci al novembre
del 2011 que l’Ajuntament estava

en situació de suspensió de pagaments, i havent-se d’ajustar posteriorment a un pla d’ajust de l’estat per poder fer front al pagament de les factures pendents.
Tot i això, Bagué explicava ahir que
aquest no és el motiu principal perno presentar-se a les properes
eleccions municipals, ja que abans
d’iniciar la legislatura ja tenia clar
que tan sols seria per a aquesta legislatura. «ja havia estat 12 anys de
regidor, vaig plegar quatre anys i
vaig dir que deixava la política,
quan la secció local de conver-

Acció de la PAH a Banyoles
per protestar per dos casos
de dació en pagament
BANYOLES | DdG

la PAH de Banyoles va dur a terme una acció de protesta davant la
seu del Banc Popular del municipi per protestar pels casos de dues
famílies a la ciutat. segons recollia
ahir Ràdio Banyoles, els Mossos
d’esquadra van fer acte de presència a l’oﬁcina però no hi va haver cap tipus d’enfrontament.
un grup de membres de la PAH
de la capital del Pla de l’estany van
ocupar ahir la seu del Banc Popular del passeig de la indústria de
Banyoles, en un acte de protesta
per dos casos de dació en pagament de dues famílies banyolines.
Tal com recollia el mateix mitjà,

l’acció es va dur a terme en dia de
mercat i en una hora de màxima
aﬂuència de gent en aquesta zona
per reclamar l’atenció de tothom
qui hi passés. la plataforma argumenta que la situació d’aquestes famílies està en punt mort desde fa mesos ja que les ofertes de
l’entitat bancària són abusives per
als particulars. de l’acte de protesta
es va acabar desprenent el compromís del Banc de celebrar una
reunió a Barcelona amb els màxims responsables de l’entitat per
intentar desencallar aquests casos.
dos cotxes patrulla dels Mossos
d’esquadra es van desplaçar, però
no hi va haver incidents.

gència m'ho va oferir vaig dir que
només seria per quatre anys», exposava ahir Bagué.
sobre la present legislatura, el
batlle va admetre que ha estat
molt «complexa», amb una situació econòmica que va arribar al límit i que actualment està millorant, tot i les limitacions que té l’Ajuntament a l’hora de poder fer inversions. Bagué es va mostrar
«prou content», i en aquest sentit
va voler agrair als altres grups representats al ple que no hagin girat mai l’esquena a l’equip de go-

MARC MARTÍ

L’alcalde de Cassà, Enric Bagué.

tió de fangs i la seva continuïtat penalitzaria econòmicament a l’Agència Catalana de l’Aigua», exposa
el departament de Territori i sostenibilitat en un anunci publicat
ahir al diari oﬁcial de la Generalitat de Catalunya. en el document, la conselleria també exposar que «es proposa parar la instal·lació», renunciant a la celebració del contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment de la planta que s’havia de
concedir a una empresa adjudicatària durant les properes setmanes. Aquest contracte, d’un
any de durada, es va licitar el passat mes de juny per un import de
720.130,62.
vern a l’hora de prendre decisions
«difícils» però necessàries per poder millorar la situació econòmica. «estàvem en minoria i estic
molt content de la resposta de
tots els grups de l'oposició per
sortir a nivell econòmic», va assegurar.
l’actual alcalde va evitar pronunciar-se sobre qui podria ser el
seu relleu, tot i que va aﬁrmar
que a partir del mes de setembre
el partit podria escollir un nou
candidat. Tot i això, va assegurar
que cal una persona amb idees noves per poder canviar també de cicle. «Quan em vaig presentar sabia
que hauria de portar a terme una
política molt de contenció, al 2015
ha de ser una persona nova i que
pensi en dues legislatures», explicava. sobre el futur, Bagué va
aﬁrmar que la seva idea és poder
tornar a ser professor, tasca que ha
hagut de deixar per ser alcalde.

El Gironès aprova un projecte
per donar feina a 22 persones
 La iniciativa «Treball i

Formació 2014» s’adreça a
gent a l’atur beneficiària de
la Renda Mínima d’Inserció
GIRONA | DdG

el ple Consell Comarcal del Gironès va aprovar ahir el projecte
«Treball i Formació 2014», que
permetrà la contractació i formació de 22 persones en ofertes a 10
municipis de la comarca. Aquesta iniciativa està adreçada a persones que estiguin en situació d’atur i que siguin beneﬁciàries de la
Renda Mínima d’inserció.
Aquesta actuació té un cost de

180.920,08 euros, dels quals
175.420,08 estan subvencionats
pel servei d'ocupació de Catalunya. el projecte preveu la contractació de 22 persones en ofertes de feina presentades als ajuntaments d'Aiguaviva, Bordils, Canet d'Adri, Cassà de la selva, Celrà, Flaçà, llagostera, salt, sant
Gregori i sant julià de Ramis.
Tal com informaven ahir des del
Consell, el projecte té l’objectiu de
potenciar l’experiència laboral
mitjançant la contractació de 22
persones durant un període de 6
mesos i a jornada completa; i la
formació, oferint als contractats 25
hores d’ensenyament.
les ofertes inclouen la contra-

ctació de 8 peons per a la neteja i
manteniment dels espais naturals i urbans de salt; d'un peó per
al suport de la brigada municipal
de Bordils; d'un peó que farà tasques de neteja de la via pública i
jardineria a Aiguaviva; d'un peó
per al suport de la brigada municipal de sant julià de Ramis; d'un
oﬁcial de primera paleta a sant
Gregori; de tres peons per a la millora del mobiliari urbà del municipi de Celrà; d'un peó per al suport de la brigada municipal de
Cassà en treballs de jardineria i
manteniment, i d’un peó de suport
a la brigada de Canet d’Adri per al
manteniment d’espais urbans i
equipaments.

