
Aquest divendres, l’escola El Rodonell de Corçà va celebrar una Cantada de Nadales de l’escola a la sala municipal de Corçà. A l'última cançó del recital els
alumnes i els mestres van cantar És un desig, de Josep Thió, per tal de felicitar el Nadal a totes les famílies del poble. En acabar la cantada va haver-hi una fira
dolça i tot els diners recollits, 600 euros, van  anar a benefici de La Marató de TV3.



Corçà L’escola El Rodonell fa una Cantada de Nadales i recapta 600 euros per la Marató amb una fira
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L’home era propietari d’un local dedicat al cultiu de cànnabis. 

GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil de Palamós va
detenir dijous passat el propieta-
ri d’un local de Palafrugell, J.M.S.,
de 37 anys i nacionalitat espa-
nyola, amb 125 testos de mari-
huana que guardava en un arma-
ri condicionat per al seu consum. 

Els agents de la Guàrdia Civil
van iniciar la inspecció en el local,
dedicat a la venda de productes
per al cultiu de cànnabis, i van veu-
re unes capses tancades. En pre-
guntar al propietari sobre el seu
contingut, l’home va mostrar una
actitud molt nerviosa, i els agents

van comprovar com hi havia plan-
tes de marihuana d’uns 20 centí-
metres ubicades en petits testos. 

Posteriorment, els agents van
trobar més plantes a l’interior d’un
armari que feia molta pudor de
mairhuana. En obrir-lo, van trobar
més plantes que feien uns 40 cen-
tímetres, també en testos i amb
llum i reg per al seu cultiu. 

L’home, de 37 anys, va quedar
detingut per aquests fets i el Jutjat
de Guàrdia de la Bisbal d’Empor-
dà es va fer càrrec de les diligències
així com també de les plantes
confiscades.

PALAFRUGELL | ACN/DdG

Detenen un home que tenia
125 plantes de marihuana
dins un armari a Palafrugell

El Jutjat contenciós administra-
tiu número 1 de Girona ha decla-
rat nul·la la llicència d’obres que va
donar l’ajuntament de Forallac
aquest estiu a Endesa Distribució
Elèctrica SL per a la legalització i re-
forma de la subestació elèctrica de
Fonteta. Així mateix requereix a l’A-
juntament que ho realitzi en un
mes perquè si no qualsevol de les
parts pot instar a l’execució subsi-
diària amb càrrec a l’Ajuntament.

A més, la resolució judicial des-
estima la sol·licitud formulada per
part del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, l’a-
juntament de Forallac i Endesa
Distribució Elèctrica SL on insta-
ven a declarar  la impossibilitat le-
gal d’executar la sentència dictada
al seu dia, que ordena a l’alcalde
que tiri a terra la instal·lació.

A banda, el jutjat contenciós
administratiu número 1 de Giro-
na assegura que un cop la sen-
tència sigui ferma, serà després

quan es pot plantejar la qüestió
d’il·legalitat respecte a la resolució
del Conseller de Territori i Soste-
niblitat (TES) el 6 de juny de 2011,
que va aprovar definitivament el
Pla Especial Urbanístic de la sub-
estació i que preveia per tant, la le-
galització de la instal·lació elèctrica. 

«Pla especial justificat»
En el seu dia el departament va jus-
tificar l’aprovació del Pla Especial
de la subestació elèctrica de Fon-
teta –malgrat haver-hi tres sen-
tències que anul·laven les tres lli-

cències concedides per a la seva
construcció – amb el fet que s’es-
tava esmenant «l’error de forma en
el qual es va incórrer amb l’ante-
rior tramitació», tal com recollia el
document d’aquest Departament
en resposta a les al·legacions que
va presentar el veí de Fonteta, Jo-
sep Antoni Masuet, i que és la
persona que ha guanyat els con-
tenciosos administratius.

Un altre aspecte recollit en la re-
solució judicial, és la sol·licitud del
veí en què demanava que es de-
dueixi testimoni de particulars
per si els fets fossin constitutius
d’infracció penal. El jutge explica
que «en aquest moment no s’a-
precia l’existència dels elements
configuratius d’aquesta, sense per-
judici d’allò que resulti al final de
la present execució moment en
què es podran valorar totes les
conductes». Contra aquesta re-
solució judicial, la part demanda-
da pot encara interposar un recurs
d’apel·lació.

FONTETA | E.B.

Un jutge declara nul·la la
llicència per legalitzar 
la subestació de Fonteta
Desestimen el recurs d’Endesa, Govern i Ajuntament on afirmaven

la impossibilitat legal d’executar la sentència que ordena l’enderroc


Breus

La Fundació Vila Casas
instal·larà entre 14 i 20 noves es-
cultures a la part superior de l’en-
jardinament que encercla el di-
pòsit d’aigua modernista, la Torre
de Can Mario, per ampliar l’actu-
al Parc d’Escultures a l’aire lliure de
la plaça de Can Mario, el qual ja
compta amb 13 escultures realit-
zades per autors empordanesos.

PALAFRUGELL | DdG

Posaran més escultures
al jardí de Can Mario 
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El Teatre municipal de Palafru-
gell va ser la seu de l’entrega del Pre-
mi Peix Fregit a una trajectòria,
que va recaure en Mossèn Martirià
Brugada Clotas, que va va arribar a
Palafrugell el 1994 per substituir
Mossèn Quer i el setembre va dei-
xar el relleu a Mossèn Felip Hereu.
El mateix dia es van lliurar els gu-
ardons a palafrugellenc de l’any.

PALAFRUGELL | DdG

El Peix Fregit recau en 
Mn. Martirià Brugada
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L’Ajuntament de Begur reparteix
aquesta setmana els lots de Nadal
per als jubilats i pensionistes. En
total repartirà 800 lots aproxima-
dament, una tradició que l’ajun-
tament de Begur fa més de 30
anys que realitza les persones ju-
bilades, pensionistes, majors de 65
anys i vidus/vídues empadronats
a Begur i a Esclanyà.

BEGUR | DdG

Begur reparteix 800
lots de Nadal a jubilats

POLÍTICA LOCAL
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L’Ajuntament de Palafrugell no-
menarà Bertand Hallé com a de-
fensor del ciutadà pel mandat
2011-2015 i que té com a funció de-
fensar els drets fonamentals i les lli-
bertats públiques dels veïns. Hallé
va néixer el 1942, a Casablanca
(Marroc), en una família francesa.
Es va establir a Calella el 1984
com a director de l’Hotel Sant Roc.

PALAFRUGELL | DdG

Bertand Hallé serà el
defensor del ciutadà
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La Coral el Progrés i l’Escàlem
Coral s’han solidaritzat amb la
Marató de TV3 i aquest dissabte,
totes dues varen fer un concert
amb  peces del seus  repertoris, en
especial nadales, pel carrer Major
de Palamós. La cloenda es va fer a
l’Església un cop acabada la mis-
sa i després davant l’Ajuntament.
Entre cançons, membres de les co-
rals van passar una panera i els di-
ners es van destinar a la Marató.

PALAMÓS | DdG

Dues corals s’uneixen
per fer un concert
solidari per la Marató

PALAMÓS
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L’Ajuntament té un mes per
declarar nul·la la llicència
d’obres que va donar a
Endesa aquest estiu

El jutge diu que un cop la
sentència sigui ferma es pot
plantejar si la resolució de
Territori pot ser «il·legal»
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