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Breus

El Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generali-
tat ha tret recentment a infor-
mació pública el Pla especial de
protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de
l’Empordà. A partir d’ara, els
ajuntaments i les entitats afecta-
des tindran fins a dos mesos per
presentar al·legacions a aquest
pla especial. REDACCIÓ| CASTELLÓ D’EM-

PÚRIES 

Publiquen el pla
especial dels Aiguamolls

MEDI AMBIENT

EMPORDÀ

L’Associació Cultural i d’Es-
barjo ha lliurat la recaptació de
les diferents activitats organitza-
des dins del Festival Terra de Tro-
badors. Enguany, l’entitat ha do-
nat 1.000 euros a les tres escoles
del municipi, a repartir en funció
del nombre total d’alumnes de
cadascuna d’elles. D’aquesta ma-
nera, l’escola Ruiz Amado ha re-
but 400 euros, la Joana d’Empú-
ries 400 més i el Bruel, 200. Amb
actes d’aquest tipus, l’entitat cas-
tellonina demostra una vegada
més la sensibilitat cap a les per-
sones i els col·lectius de casa nos-
tra. L’Associació Cultural i d’Es-
barjo és una entitat que des de fa
molts anys treballa pel bé de la
comunitat i promou la cultura i
la tradició i pel bé col·lectiu de la
gent. REDACCIÓ | CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’Associació Cultural 
i d’Esbarjo dóna 1.000
euros a les escoles

EDUCACIÓ

El Congrés dels Diputats ha
aprovat una proposició no de llei
de CiU que insta el Govern espa-
nyol a paralitzar el procediment
de delimitació dut a terme pel
Ministeri de Medi Ambient a la
marina d’Empuriabrava. La pro-
posta, debatuda a la Comissió de
Medi Ambient, Agricultura i Pes-
ca a petició del grup parlamenta-

ri de CiU, va rebre el suport de
tots els grups. 

El text aprovat plantejava que
es realitzi un estudi exhaustiu so-
bre l’encaix de l’aplicació de la
Llei de costes en aquesta zona del
litoral gironí. La diputada de CiU,
Montserrat Surroca, va demanar
el suport a la resta de grups par-
lamentaris perquè el Govern
compleixi una altra proposició.

MADRID | REDACCIÓ

El Congrés insta a aturar
l’atermenament dels canals

El professor de la Facultat de Turisme de la UdG, José A. Donaire, va parlar
d’El turisme que ve. Noves idees per a un nou context, al Centre Cívic
d’Empuriabrava, en el marc del cicle de xerrades Cafè-comerç.
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Cafè-comerç Noves idees del professor Donaire

JORDI VELASCO

L’Associació de Càmpings de
Sant Pere Pescador, formada pels
càmpings Aquàrius, La Ballena
Alegre, Las Dunas, La Gaviota i
Las Palmeras, ha creat el seu pri-
mer codi de bones pràctiques per
protegir l’entorn en els seus càm-
pings, que estan reconeguts com
un dels tres millors destins turís-
tics pels campistes europeus. El
codi recull les principals mesures
que apliquen els càmpings per
afavorir les bones pràctiques me-
diambientals entre els seus tre-
balladors, clients, proveïdors i vi-
sitants. Els càmpings associats
compleixen les normatives me-
diambientals i en algun cas com-
pleixen amb la certificació EMAS
i la ISO14001.  REDACCIÓ | SANT PERE PES-

CADOR 

Els càmpings creen un
codi de bones pràctiques

SANT PERE PESCADOR
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