
DdeG, Albanyà. 
L’Agrupació Naturalista i Eco-
logista de la Garrotxa
(ANEGx), l’Associació d’Habi-
tants de l’Alta Garrotxa i l’As-
sociació de Veïns del Mont-Lliu-
rona-Bassegoda no només han
presentat un contenciós admi-
nistratiu per «les irregularitats
detectades en la tramitació de
l’obra» de l’adequació de la ca-
rretera Cabanelles-Lliurona-Al-
banyà; sinó una denúncia a la
Comissió Europea per atemptat
contra espècies catalogades
com a protegides a la zona d’es-
pecial protecció per a les aus
(ZEPA); i una denúncia al Sín-
dic de Greuges.

Per les tres entitats, l’obra és
un «descomunal despropòsit».
Han manifestat que l’obra ha es-
tat promoguda pel Depar ta-
ment de Política Territorial i
Obres Públiques amb el suport
de l’Ajuntament i el vistiplau del
Consorci, però respon a «una
decisió política sense cap infor-
me que avali la seva necessitat i
oportunitat». 

Les entitats, tal com publica-
va dimarts Diari de Girona,
han declarat que l’únic informe
existent fins al moment és l’in-
forme ambiental del Depar ta-
ment de Medi Ambient i Habi-
tatge, un «cop l’obra ja havia es-
tat publicitada i adjudicada, po-
sant en evidència les irregulari-
tats en la manera de procedir del
DPTOP i deixant en evidència
les primeres declaracions en què
un representant deia que l’infor-
me no era necessari». Les enti-
tats han declarat que s’informa
desfavorablement sobre l’asfal-

tat projectat perquè es conside-
ra que la millora pot anar en de-
triment dels principis que re-
geixen la declació de l’espai
com a zona d’especial protecció
per a les aus.  Conclou que les
actuacions de millora haurien
d’anar encaminades a l’arranja-
ment global de l’actual traça
«sense ampliacions de la seva
secció, complementat amb el for-
migonat puntual dels trams amb
un elevat pendent o amb carac-
terístiques de relleu que facin ne-
cessari aquest tipus de condicio-
nament...».

Per les entitats, s’han menys-
tingut les conclusions de l’in-
forme i l’única proposta que
plantegen, diuen, «és una teòri-
ca regulació de l’accés amb la
ubicació d’algun senyal, una me-
sura que en cap cas esmenta l’in-
forme, un informe que, repetim,
només planteja com a alternati-
va el formigonat puntual de la
traça com a element que pot ga-
rantir un cert control de l’accés
indiscriminat de tot tipus de
vehicles».

Volen deixar clar que és una
obra no volguda per la majoria

dels veïns; que s’hauria de fer
una exposició pública; i exi-
geixen al Departament de Medi
Ambient l’elaboració i tramita-
ció urgent del Pla Especial per
evitar aquesta situació«d’inde-
fensió ambiental que han apro-
fitat el DPTOP, els ajuntaments
de Cabanelles i Albanyà, i el
Consorci de l’Alta Garrotxa per
fer una obra que atempta els va-
lors naturals i paisatgístics de la
zona».

Per tot això s’han adreçat a
diferents organismes per aturar
aquesta situació.

Tres entitats denunciaran a la Comissió
Europea l’obra de la carretera d’Albanyà
Els demandants incideixen que és una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
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DdeG, Roses
El Teatre Municipal de Roses
acollirà demà l’espectacle «El
fervor de la perseverança» a
les deu del vespre. El músic
Carlos Santos ha tornat
aquesta temporada amb una
òpera de petit format, en
col·laboració amb el Festival
d’Òpera de Butxaca i Noves
Creacions i Temporada Alta.

L’Àrea de Cultura de l’A-
juntament de Roses ha infor-
mat que és un espectacle de
qualitat, exquisit, d’una de les
figures més representatives
de l’escena catalana, amb mú-
siques de Johannes Brahms,
Frederyk Chopin, Tomás
Luis Victoria, Richard Wag-
ner, Hufo Wolf i Carlos San-
tos. Els intèrprets seran l’ac-
triu Anna Ycobalzeta, la mez-
zosoprano Claudia Schneider,
i el pianista Carlos Santos. 

La rosinca Claudia Schneider
És la primera vegada que la

cantant rosinca Claudia
Schneider actua a Roses amb
un espectacle de Carles San-
tos. Aquest músic és un pia-
nista, compositor i artista
multifacètic que va començar
a estudiar música de molt pe-
tit. Als cinc anys ja tocava el
piano. 

La cantant Clàudia Schnei-
der, per la seva banda, va de-
butar a la Temporada d’Òpera
de Sabadell amb les Noces de
Figaro, de Mozart. Més tard
va debutar al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, amb l’ò-
pera Don Quijote, i a l’òpera
Katia Kabanova, de Leos Ja-
naceck.

El teatre
municipal acollirà
demà una òpera
de petit format de
Carlos Santos

ROSES

LA CARRETERA. La via que enllaça Cabanelles, Lliurona i Albanyà.
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DdeG, L’Escala. 
La Pastisseria Juhé ha guanyat
el primer premi del Concurs d’A-
paradors de Sant Jordi que ha or-
ganitzat l’Ajuntament de l’Esca-
la i l’Unió de Botiguers i Em-
presaris Turístics (UBET). 

L’aparador estava fet amb su-
cre glaçat de diferents colors
que representava amb figueres

la senyera, les roses i els llibres.
El segon premi ha estat per a l’a-
parador de la botiga de flors i
plantes de l’avinguda Riells, Hor-
tiflora. Aquest estava decorat
amb dos conills fets de llauna,
galledes, roses i espigues. Fi-
nalment el tercer premi s’ha
concedit a la botiga Tendals l’Es-
cala.

La Pastisseria Juhé guanya
el Concurs d’Aparadors
La botiga Hortiflora ha rebut el segon premi

L’ESCALA

DE SUCRE. El llibre, la senyera i la rosa a l’aparador.
DdeG




