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El projecte Life Pletera ja té
coordinadora per arrencar

Inauguren
un centre
franquiciat
Suma a Verges

a La geògrafa Àgata Colomer ha estat designada per al càrrec pel seu coneixement dels aiguamolls
del Baix Empordà a Vetllarà pel procés de desurbanització de l’àmbit durant els pròxims quatre anys

VERGES

Redacció

Experiència en
el recent pla de
barris d’Olot

L’ESTARTIT

La geògrafa gironina Àgata Colomer ha estat designada, després d’un procés
selectiu, coordinadora del
projecte Life Pletera
(2014-2018). Colomer,
que ha assumit el càrrec fa
pocs dies, ja tenia una vinculació acadèmica prèvia
amb la Pletera. Durant el
darrer any de carrera hi va
dedicar un treball de recerca, en el qual analitzava el
procés d’urbanització de
tot aquest àmbit de maresmes litorals i el procés posterior de protecció dels aiguamolls del Baix Empordà, des d’un vessant social,
polític i ambiental.
Colomer s’ha reunit
amb l’alcalde, Jordi Cordon, la regidora de Medi
Ambient, Sílvia Comas, i el
director tècnic del Life Pletera, Xavier Quintana, per
valorar sobre el terreny diferents aspectes relacionats amb el projecte de recuperació dels aiguamolls
que van desaparèixer-hi el
1986 per la construcció
d’un passeig i sis illes d’habitatges, de les quals no-
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En l’aspecte professional i
formatiu, Colomer té un màster en medi ambient i en gestió d’espais naturals protegits i ha estat vinculada a la
Universitat de Girona del
2005 al 2009 com a professora associada i com a coordinadora de projectes de cartografia i de connectivitat
ecològica. D’altra banda,
també ha treballat en la gestió del pla de barris del nucli
històric d’Olot (2009-2012) i
ha estudiat els usos del sòl en
conques hidrogràfiques, en
un treball de màster fet arran
d’una estada a Costa Rica.
Quintana, Comas, Colomer i Cordon, visitant les restes de la Pletera ■ EL PUNT AVUI

La xifra

—————————————————————————————————

2,6

milions és el pressupost per
desurbanitzar la zona de la
Pletera. Un 75% del cost serà
subvencionat per la UE.

més se’n va completar
una.
Com a coordinadora
tindrà la funció de vetllar
pel bon desenvolupament
d’un projecte de desurbanització pioner a tot l’Estat, que s’ha estructurat
en quatre anualitats i en el
qual hi ha implicat l’Ajuntament de Torroella de

Montgrí, la càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis de la UdG, el Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter i l’empresa pública Tragsa.
Per Colomer, el projecte
serà “una molt bona oportunitat per tornar a la població i a la natura el que
els pertany, eliminant els

últims vestigis d’una època d’urbanització desenfrenada, en què els ecosistemes litorals són els que,
especialment, en van sortir més malparats”. La declaració de parc natural,
primer, i la injecció de finançament europeu, ara,
han de revertir la situació. ■

I.B.

Grup Miquel ha inaugurat
aquest desembre un establiment franquiciat Suma
a Verges. Amb aquesta
obertura, el grup català assoleix la xifra de 27 supermercats Suma a tota la demarcació de Girona. El
nou centre disposa de 130
m² de sala de vendes, dóna
feina a dues persones i els
seus clients hi poden trobar les seccions en lliure
servei. L’establiment disposa d’una extensa llista
de referències amb més de
dos mil cinc-cents productes de primera qualitat a
més de les marques pròpies del grup, com ara
Gourmet, Mical, Micaderm, Sabor Espanyol i
Templa. Amb aquest centre, Grup Miquel augmenta fins a 209 els supermercats Suma a tota Catalunya. A més també disposa
de 99 centres Spar, 26 GM
Cash-Gros Mercat i tres
plataformes logístiques.
Grup Miquel és la primera
empresa del sector majorista de la distribució alimentària a l’Estat amb un
volum de negoci de 1.000
milions d’euros. Compta
amb una cadena de més de
500 supermercats franquiciats amb les ensenyes
Spar i Suma. ■

Fixen la indemnització
del gestor turístic de
Sant Feliu en 4.050 euros
a Moré continua

disposat a reclamar
per via judicial el cost
íntegre del contracte

E. Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El govern de Sant Feliu de
Guíxols (CiU i PSC) va revelar ahir que la Comissió
Jurídica Assessora (CJA)
de la Generalitat ha avalat
l’import de 4.050 euros
amb què proposaven indemnitzar el gestor turístic extern, Albert Moré,
que va ser destituït a principis de setembre. Els ser-

veis jurídics del consistori
van calcular la suma segons la llei de contractes
del sector públic, corresponent al 10% de la part
del contracte no executada, que s’estenia fins al 31
de maig de 2015 amb una
quantia total de 65.340
euros.
El govern guixolenc, però, ha fet els números amb
la figura de resolució per
desistiment del contractista, adduint que Moré
havia posat la seva continuïtat en mans de la regidora de Promoció de la
Ciutat, Pilar Giró, a principis d’estiu. Posterior-

ment, va continuar treballant durant els mesos de
juliol i agost, quan TSF va
començar a demanar els
imports de contractacions
anteriors i d’altres de paral·leles per part de la fundació que gestiona les exposicions de la col·lecció
Carmen Thyssen al monestir.

Moré, dret a la dreta de la imatge, durant un acte amb l’alcalde de Sant Feliu, a l’abril ■ E.A.

S’obre la via judicial
Com que la quantitat de la
indemnització no va ser
acceptada pel contractista, l’Ajuntament va traslladar la proposta de resolució del contracte a la
CJA, l’informe de la qual és

preceptiu en cas de resolució d’un contracte amb
oposició del contractat. El
govern local defensa que la
xifra avalada per l’ens jurídic contrasta amb les
quantitats estimades pels
grups de l’oposició, molt

més elevades. Però de moment no compten amb el
litigi que plantejarà l’antic
gestor turístic.
Moré ahir admetia que
la resolució de la CJA no el
satisfà: “És un organisme
respectable, però la justí-

cia ordinària hi està per
damunt.” Sobre aquesta
premissa, anunciava que
els seus advocats continuaran el procediment judicial “fins al final”, reclamant l’import total del
contracte. ■

