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Crítiques per l’abalisament
nàutic a Calella i Tamariu

Vistiplau a
la declaració
d’impacte
de l’N-II

a Les associacions de veïns de Calella de Palafrugell i Tamariu alerten que els canvis són perillosos
a les zones de bany a Han convocat un bany multitudinari per aquest diumenge com a protesta

MADRID

Reunió amb
capitania, però
petits canvis

Joan Trillas
CALELLA DE PALAFRUGELL

Les associacions de veïns i
amics de Tamariu i de Calella de Palafrugell han
mostrat el seu malestar
pels canvis en l’abalisament i les zones de banyistes realitzats des de capitania marítima de Palamós. Pel que fa referència
a Tamariu, la part més
sensible de la polèmica,
l’entitat ja ha recollit 500
signatures contra aquests
canvis. Per diumenge s’ha
convocat, a les 12 del migdia, un bany multitudinari
al racó desprotegit de la
platja del Canadell, com a
protesta per aquesta nova
situació.
Els veïns es queixen de
la resolució que imposa
l’ordenació i l’abalisament
de les zones de bany a la
platja de Tamariu, uns
canvis que consideren perillosos per als usuaris. A
tot això cal afegir la preocupació per la nova ubicació del varador de les
barques, que, en cas de
temporal de xaloc o migjorn, podria, sempre segons els veïns, obstaculit-
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L’Ajuntament de Palafrugell
es va reunir ahir amb capitania marítima i es va acordar
mantenir reunions periòdiques per fer un seguiment
curós dels canvis realitzats
en l’abalisament i les zones
de banyistes de Tamariu i de
Calella de Palafrugell. L’Ajuntament col·locarà elements
d’unió entre les boies distribuïdes de manera perpendicular a la costa, que delimiten
la zona de seguretat del bany
i es procedirà a la instal·lació
d’unes “línies de vida” que
permeten el descans dels banyistes.
La platja de Tamariu, un dels punts més sensibles, segons els veïns ■ N. MIR

La frase

—————————————————————————————————

“Hi ha el compromís
de capitania de fer un
seguiment, però no
dubtarem a anar al
ministeri si fa falta”
Josep Piferrer
ALCALDE DE PALAFRUGELL (ERC)

Castell perd
una de les dues
guinguetes
a El reglament de

Costes fixa que hi ha
d’haver una guingueta
cada 300 metres
Joan Trillas
PALAMÓS

La platja de Castell de Palamós, declarada natural,
només podrà tenir finalment una sola guingueta,
un cop Costes ha aplicat el
reglament aprovat l’octubre del 2014. Aquest reglament de la llei de costes
–que es va aprovar el
2013– entre altres consideracions especifica que a

La platja de Castell, amb
les dues guinguetes, aquest
diumenge ■ J.T.

costat de les dues entitats,
ja que considera que amb
l’anterior sistema d’ordenament no hi va haver mai
cap problema i que ara,
amb els canvis, es poden
generar situacions no volgudes: “Capitania en farà
un seguiment, farem trobades i si cal arribarem
fins al ministeri.” ■

Redacció

L’Estat ha donat llum verd
a la declaració d’impacte
ambiental per duplicar
la carretera N-II als trams
de l’Alt Empordà. Segons
ha respost el ministre de
Foment, Íñigo de la Serna,
a preguntes de la diputada
d’ERC Teresa Jordà, és un
“pas cap endavant molt
important” per millorar
la via. La declaració data
del 26 de juny i engloba
el recorregut que s’estén
des d’Orriols fins a la Jonquera. Les previsions de
Foment també inclouen
construir dues variants:
una a Bàscara i una altra a
Pont de Molins per evitar
que els vehicles continuïn
creuant per dins el nucli
urbà. De la Serna ha defensat les inversions previstes a la carretera N-II. En
aquest sentit, va recordar
que aquest juny han entrat en servei els nous enllaços de Tordera i ha
anunciat que posaran a
licitació “pròximament”
el projecte per tal de condicionar la carretera entre
Maçanet de la Selva i
Tordera (un tram on l’N-II
no es desdoblarà i per al
qual els Pressupostos
Generals de l’Estat preveien una partida de
6,2 milions d’euros). ■❘

zar la retirada de les barques de la platja amb els
danys que això podria
comportar. Des de l’entitat de Tamariu ja s’ha presentat un recurs d’alçada.
El canvi de sistema d’abalisament representa una
separació més gran entre
les boies i que aquestes no
estiguin acordonades en-

tre si, un fet que provoca
que, en cales de les característiques de Calella i Tamariu, els banyistes puguin confondre’s i travessar, per desconeixement,
l’espai amb les barques
amb el perill que aquest fet
comporta.
L’alcalde, Josep Piferrer (ERC), s’ha posat al

les platges qualificades
com a naturals, com és el
cas de Castell des del 2016,
les guinguetes hauran
d’estar separades 300 metres. La platja de Castell
precisament té unes dimensions de 300 metres
de llargada per uns 50
d’amplada i això fa inviable
que hi hagi dos d’aquests
establiments. Costes ha informat l’Ajuntament d’aquest fet tot remarcant
que aquest any ja no es pot
mantenir aquesta situació, tot i que les dues guinguetes estan instal·lades.
L’alcalde de Palamós,
Lluís Puig, ha explicat que
els dos concessionaris estaven al corrent d’aquesta
situació des que se’ls van
adjudicar el 2015 i eren
conscients que això acabaria passant. “Fins i tot es va
intentar proposar que es
posessin als extrems, però
les dimensions de la platja i
la seva qualificació són clares”, va dir. ■

Júlia Gil, elegida nova
alcaldessa d’Avinyonet
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a Ahir va prometre el

càrrec en substitució
de Bartolomé, que
havia renunciat

Joan Puntí
AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Julia Gil va prometre ahir
el càrrec d’alcaldessa
d’Avinyonet de Puigventós en substitució de Josep
Maria Bartolome. Gil, que
fa sis anys que és regidora,
va anunciar una política
de continuïtat i va afirmar
que feia seus els compromisos de mandat de l’anterior alcalde. “El principal
compromís serà la proximitat”, va afirmar Gil, que
hi va afegir: “No podem es-

Gil rep la vara d’alcaldessa ■ S. CABARROCAS

tar al marge dels esdeveniments històrics que viu el
país.” Bartolomé, visiblement emocionat, va analitzar el balanç dels deu
anys com a alcalde. Va recordar, entre altres coses,
que havia trobat el poble
molt endeutat i que se’n va
amb un superàvit de

730.000 euros. Va admetre que la impossibilitat de
construir l’escola ha estat
la gran frustració.“El compromís i les ganes van ser
afectades per l’afer de la
biblioteca. No és admissible insultar qui va demanar disculpes”, va lamentar. ■

