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Cadastre figuerenc | «Han de fer calés...», sentencia la gent quan un municipal posa multa perquè la roda trepitja un pam el pas de zebra, o quan
veu que li han apujat l’IBI. Ara l’Estat
ha revisat el cadastre de Figueres i
l’impacte ha estat important: de 7.500
immobles, 2.000 —una quinta part de
figuerencs— han vist multiplicat l’IBI
del seu pis o de la seva botiga. L’Ajuntament, que s’ha espolsat la responsabilitat —el poli dolent és Montoro, diuen—, enguany ingressarà 1,4 milions
d’euros més en l’ofici de poli bo. I inefable el sistema de revisió cadastral: es
basa en l’efecte que fan als funcionaris
les fotografies aèries i d’altres fetes des
del carrer. Gran precisió la que permet
la tècnica del ojo de buen cubero, que
diuen baixant a la dreta.

EL BAIX
EMPORDÀ

puri abarca

La «batalla» per les Formigues | El
Tribunal Suprem ha dit prou. La sobirania sobre les illes Formigues, situades davant la punta de Canet i el cap
de Planes, pertany tant al municipi de
Palamós com al de Palafrugell. L’Ajun-

cristina

ència al país i en alguns casos al món».
Déu n’hi do, és atrevit l’amic Joan si tenim en compte el caràcter empordanès,
que és poc caràcter (habitem el lloc més
fàcil per fer amics, de tan oberts que
som), i és canviant, adaptable, convenient (Dalí va projectar-lo urbi et orbi).
Recomanable llibre, en què surt l’olímpic Joel González, el científic Abdellatif el Marrouni i el músic Pep Ventura.
Parlant de música, només s’hi troba a
faltar Mónica Naranjo qui, des del decés del geni, és el figuerenc viu de més
projecció que tenim. I una anècdota:
el benvolgut Joan Domènech, quan era
alcalde de Lloret, va trobar al cementiri els ossos del figuerenc i alcalde vuitcentista Joan Arderius, els va posar dins
d’un sac, els acomodà al maleter del seu
cotxe i els portà al seu col·lega figuerenc.

>> Illes Formigues.

tament de Palamós havia interposat
un recurs contra la decisió de la Generalitat del 2009 de repartir la sobirania
sobre les illes entre els dos municipis.
Segons els palamosins, diversos documents antics demostren que les illes es
troben plenament en territori seu. El
Suprem, però, no hi ha estat d’acord i
basa la seva decisió en una concòrdia
del 1717 sobre la divisió de termes entre Palamós i Palafrugell. Tancat aquest
capítol, ara cal definir d’una vegada
per totes el destí de l’indret, testimoni
d’esdeveniments com la natalla naval
de les Formigues, lliurada el 1285 entre les tropes de l’almirall català Roger
de Llúria i el francès Felip III. Reserva
marina o pesquera? Protecció total o
parcial? Sense una protecció adequada, tant li farà qui les governi.
Fil a l’agulla per recuperar la Pletera | Els responsables del projecte
Life Pletera, una zona mig urbanitzada
entre els Griells i la llacuna de Fra Ramon, a la costa de l’Estartit, posaran fil
a l’agulla passat l’estiu per desmuntar
els trams de passeig marítim construïts i retornar a aquest espai, format per
llacunes costaneres d’alt valor ecològic, el seu estat original. Les obres a la
urbanització de la Pletera van començar el 1986 i van suposar la desaparició
dels aiguamolls existents. L’any 2002,
però, es va declarar el terreny no urbanitzable i es va iniciar un llarg procés
per a la seva recuperació. Un projecte

presentat el 2013 per l’Ajuntament i
la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona
(UdG) va ser aprovat pel programa
europeu Life. Amb l’aportació europea
i la d’altres administracions i institucions, s’hi invertiran 2,7 milions d’euros
en tres anys. Un bon final per a un espai que, durant dècades, s’havia considerat perdut.
El «dia de la mascota» a Corçà | El
poble de Corçà tornarà a ser la seu,
aquest 7 de juny, de la Fira de la Mascota i Animal de Companyia, FIMAC.
La primera edició de la fira es va fer el
2014, però potser no tots els interessats
saben que la tradició en què es basa
aquesta trobada ve de lluny. A Corçà,
cada 23 d’abril i cada 29 de setembre se
celebraren, des de mitjan segle xv fins
a mitjan segle xx, fires de bestiar i d’eines agrícoles. Era un privilegi que el rei
Alfons IV el Magnànim havia atorgat a
la vila l’any 1442. Amb el pas del segle
xx, les trobades van anar a menys, fins
que van desaparèixer. El poble, però,
ha recuperat ara en part la tradició, tot
i que adaptada a les circumstàncies
actuals, en què són nombroses les persones que donen valor a les mascotes
i als animals de companyia. Exhibicions, concursos, tallers i conferències
formaran part d’aquest dia tan especial, destinat a posar en alça el valor que
els animals aporten en molts àmbits,
com el terapèutic i l’artístic.
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