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COMARQUES

Les baixes temperatures han
portat a Banyoles un major nom-
bre de fredelugues, un ocell petit
de color negre i blanc amb un
plomall al clatell que prové del
nord d'Europa. Aquesta espècie ha
arribat a una xifra rècord, més
d'un miler, mentre que l'any pas-
sat hi era present amb uns 150 ex-
emplars. Aquesta és una de les da-
des incloses al cens d'ocells aquà-
tics hivernants del Pla de l'Estany
que l'entitat Limnos elabora anu-
alment.

La dada sorpresa d’aquest any
han estat les 1.034 fredelugues
presents al municipi en compa-
ració amb les 158 de l’any passat.
Per la seva banda, un dels res-
ponsables de Limnos, Carlos Feo,
va qualificar «d’espectacular» el
nombre d’exemplars detectats, ja
que la dada de l’any passat ja era
considerada com a «molt bona».
La recuperació d'un dormidor per
a 50 esplugabous a les ribes de l'Es-
tany i la presència de dues cigo-
nyes són també algunes novetats
d'aquest any, on s'observa de nou
com la majoria d'espècies tenen
una presència continuada.
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El fred porta a
Banyoles més de
mil fredelugues
procedents del
nord d’Europa

Breus

El sindicat CEP alerta que el
darrer concurs de trasllat d’agents
del Cos de Policia Nacional ha
suposat que el cos es quedi a Gi-
rona amb 28 efectius menys. Con-
cretament, la Jonquera en perdrà
21, Puigcerà quatre, Portbou qua-
tre més i Camprodon, un. Només
Figueres i Girona n’han guanyat
dos i un agent, respectivament. El
cos ha declinat comentar les dades
fins la resolució final del concurs.
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Un sindicat alerta de la
marxa de 28 agents

POLICIA NACIONAL

Desprésdel’èxitdel’EscoladePa-
gesosiPastorsalPallars,unanydes-
prés amplia el seu àmbit d’actuació
a quatre punts més de Catalunya,
dos de les quals són a Girona: la
Garrotxa i el Ripollès. Aquestes
dues zones esdevindran lloc de
pràctiques durant els 4 mesos que
dura aquesta part del programa.
Durant el primer mes es realitzen
les sessions teòriques. La segona
edició comptarà amb 5 alumnes de
la Selva, la Garrotxa i el Gironès.
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L’Escola de Pagesos i
Pastors ja és a Girona

FORMACIÓ

Els locals d’oci amb aforaments
superiors a 150 persones hauran
d’instal·lar, en un període de dos
anys, un sistema electrònic per
comptabilitzar la gent que hi en-
tra. Aquesta serà una de les me-
sures que es preveu que reflectirà
el reglament de la nova llei de Re-
gulació Administrativa dels Es-
pectacles Públics i les Activitats Re-
creatives, que el Departament
d’Interior va presentar ahir a Gi-
rona. La llei preveu que els con-
sistoris assumeixin gairebé totes les
competècies en el control i les
sancions a locals de pública con-
currència. De moment, només 16
ajuntaments han aprovat plenà-
riament l’assumpció d’aquestes
noves potestats, que fins ara tenia
la Generalitat. En el cas de Girona,
només ho ha fet Palafrugell.

El nou articulat preveu també
que la policia pugui actuar ràpi-
dament en cas de festes il·legals: les
raves. Els agents podran comissar

els equips de música. També es
preveu, en cas d’infracció, multar
directament el client d’un local i no
pas l’establiment en si. La nova llei
aporta a més premises per lega-
litzar l’activitat d’afterhours.

La nova llei, segons va explicar
ahir el secretari general d’Inte-
rior, Joan Boada, va molt més en-

llà de la llei de policia de l’espec-
tacle del 1990 i pretén donar veu a
la ciutadania a través de processos
de participació que ajudin a su-
perar problemes de sorolls, donar
resposta ràpida a la demanda cul-
tural d’actuacions de música en viu
o evitar conflictes entre la diversió
i el dret a descansar.
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La nova llei d’espectacles
obligarà alguns locals a tenir
comptadors d’aforament
Nomésunconsistori gironí, Palafrugell, haacceptat fer el tràmit de les

sancionsaestablimentsd’oci, que finsaragestionava laGeneralitat
�

Interior i edils de l’Ajuntament de Girona van presentar ahir la llei.
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