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La torre de la presó de Lla-
gostera, a la plaça del Cas-
tell, situada en un dels es-
pais més privilegiats del
nucli i el més alt, serà un
mirador. Ara l’Ajunta-
ment, que té aprovat ini-
cialment el projecte, ja dis-
posa de l’autorització de la
comissió territorial de Pa-
trimoni Cultural de Giro-
na. La previsió és que les
obres es portin a terme du-
rant el proper novembre.
La torre forma part del
conjunt del castell i les res-
tes de la fortificació del se-
gle XIV. Aquest conjunt es-
tà catalogat com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional
(BCIN).

Un gran mirador
El projecte preveu la ins-
tal·lació d’una plataforma
metàl·lica a la part supe-
rior de la torre a la qual
s’accedirà a través d’una
escala per l’interior. Amb
una altura de vuit metres
per sobre el nivell de la pla-
ça del Castell i a 171 me-
tres per sobre del nivell del
mar, aquest espai ha de
convertir-se en un mira-
dor privilegiat de les Ga-

varres.
La finalitat és que

aquest mirador també si-
gui un reclam turístic, que
posi de manifest la quali-
tat paisatgística del muni-
cipi i el seu patrimoni his-
tòric. La proposta d’inter-
venció s’emmarca, també,
dins de les recents actua-
cions de millora i promo-
ció del nucli antic. La idea
és que sigui visitable en ho-
rari de l’Ajuntament.

El pressupost previst
en el projecte per portar a
terme l’actuació és de
22.950 euros. Per dur a
terme els treballs, l’Ajun-
tament disposa d’una sub-
venció de 13.000 euros del
servei de Monuments de la
Diputació de Girona.

Aquest ha estat un pro-
jecte llargament acariciat
per l’equip de govern de
Llagostera. De fet, feia
temps que s’hi anava al
darrere. La idea és mante-
nir la porta d’accés infe-
rior per entrar al mirador.
A l’interior s’hi faria una
escala de cargol que con-
duiria fins a la part de dalt.
Entre els elements actual-
ment inexistents que se-
ria necessari instal·lar per
garantir la seguretat dels
visitants hi ha una barana

que ocuparia aproximada-
ment la meitat de la cir-
cumferència, i també cal-
dria posar una coberta al
sector retallat de la torre.
En tot cas, serien ele-
ments només visibles des
de la plaça, i no tindrien
impacte visual des de fora
de la muralla.

La torre forma part del

conjunt del castell i les res-
tes de la fortificació, del se-
gle XIV. Aquest conjunt es-
tà catalogat com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional
(BCIN) i, per tant, la pro-
posta d’intervenció s’ha de
sotmetre al dictamen vin-
culant de la comissió terri-
torial de Patrimoni Cultu-
ral de Girona, amb la qual

ja s’han mantingut con-
verses.

El projecte forma part
del projecte de renovació i
recuperació del nucli antic
impulsat per l’equip de go-
vern de CiU, entre les
quals destaca la recupera-
ció de la muralla i l’endre-
çament i embelliment de
tot el seu entorn. ■
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Llum verd al
mirador de
la torre de
Llagostera
a La comissió de Patrimoni ho ha
autoritzat a Les obres s’iniciaran al
novembre i costaran 22.950 euros

Un dels plànols en què es mostra com quedarà l’interior de la torre ■ AJUNTAMENT LLAGOSTERA

La secció local d’ERC de
Cassà de la Selva va esco-
llir divendres Martí Vallès
alcaldable a les properes
eleccions municipals. La
candidatura de Vallès ha
estat l’única que s’ha pre-
sentat. Vallès ha destacat
el paper que han de tenir
als ajuntaments i als mu-
nicipis: “Un ajuntament
pot i ha d’incentivar els
seus ciutadans, ha de mo-
tivar la seva empenta i la
seva creativitat.” Per Va-
llès, els ajuntaments han
d’oferir serveis de qualitat
però també ha de produir
il·lusions, confiança i se-
guretat, i així mateix, tre-
ballar amb ganes, amb efi-
càcia, eficiència i dedica-
ció. “No s’hi val emparar-
se sempre en l’«estem en
crisi, no tenim ni diners ni
recursos». Aquesta és una
realitat evident, però no
pot ser una limitació per-
manent.” El cap de llista
per Cassà ha ressaltat la
importància d’escoltar
tothom, avaluar les possi-
bilitats de resposta i ac-
tuar per resoldre els pro-
blemes que afecten la vida
de les persones. El pla de
treball d’ERC al municipi
amb vista a les municipals
és explicar el projecte “per
sumar totes aquelles per-
sones que vulguin partici-
par en la construcció del
Cassà del futur”. Vallès és
metge de professió. Ha
treballat a l’Hospital Uni-
versitari Doctor Trueta els
darrers 25 anys. És profes-
sor de la Facultat de Medi-
cina de la UdG i membre
de la IdiBGi per a la recer-
ca biomèdica. ■

Martí Vallès,
candidat
d’ERC a Cassà
de la Selva
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Una vuitantena d’especia-
listes provinents de dife-
rents punts de la geografia
espanyola van participar
dissabte en el curs de lapa-
roscòpia en directe i en
tres dimensions (3D) que
es va fer a la Clínica Giro-
na. Els assistents van po-

der seguir en directe, per
circuit tancat de televisió,
les diverses sessions de ci-
rurgia que es van fer a les
sales d’operacions de la clí-
nica. El curs va estar coor-
dinat pels doctors Ernest
Martínez i Joan Ignasi Mo-
ra, de l’equip d’urologia de
la Clínica Girona, junta-
ment amb el doctor Anto-
nio Rosales, cap clínic del

servei d’urologia de la Fun-
dació Puigvert de Barcelo-
na, que col·labora amb
l’Institut d’Urologia de Gi-
rona en les cirurgies lapa-
roscòpiques complexes
des de l’any 2011.

La jornada de formació
va tenir la participació del
doctor Richard Gaston,
considerat un dels millors
especialistes en cirurgia

laparoscòpica.
L’objectiu principal de

la trobada va ser, segons
ha explicat el doctor Mar-
tínez, “l’aprenentatge de
la laparoscòpia factible en
clíniques o hospitals fora
dels serveis hospitalaris
públics” i va ser una mena
de tutorial en què es van
explicar els avantatges de
la tècnica laparoscòpica
respecte de la cirurgia
oberta convencional.

Aquest és el segon curs
d’aquestes característi-
ques que se celebra aquest
any a la Clínica Girona. El
primer va tenir lloc el mes
de març. ■

Curs de laparoscòpia en
directe, a Clínica Girona
N.A.
GIRONA Les diferents entitats que

treballen amb gent gran a
Salt commemoraran per
primer cop conjuntament
el Dia Mundial de l’Alzhei-
mer i el Dia Internacional
de la Gent Gran el dia
1d’octubre. La celebració
se centrarà pels volts de la
Coma Cros amb activitats
al carrer i a l’auditori, que

estaran obertes a les per-
sones grans, professio-
nals, familiars i amics. La
jornada ha estat iniciativa
de la Fundació Les Vetes i
coorganitzada amb el cen-
tre de dia Les Bernardes i
el Centre de Recursos per
a la Gent Gran de l’Ajunta-
ment de Salt. Les activi-
tats començaran a les 10
del matí a la placeta de la
Coma Cros, amb una per-
formance. ■

N.A.
SALT

Celebració a Salt del
Dia de la Gent Gran


