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ense saber exactament
com, ja hem sortit de
Lloret de Mar, una vila
que el seu ajuntament defineix
com a «essència de la Costa Brava». Els ulls ametllats dels baladres ens miren envejosos darrere dels murs, la història ens estira ribatge avall i volem arribar al
final, abans no s’esquinci definitivament el mapa. Primer passem per Fenals i veiem com la
platja va dibuixant una mena de
tija espigada, amb brots que
apunten cap a les onades. Tantes
punxes com preguntes i poques
respostes.
Els arqueòlegs han reportat
que a Fenals hi havia una bòbila
on els romans fabricaven tota
mena d’estris de ceràmica. És estrany imaginar-se ara aquella
època imperial, molt abans de
les invasions bàrbares. Avui el
mar, una mica esvalotat, aixeca
ones que es desplacen de través
cap al sud i la dolça llum marina
escampa una mena de malenconia blanenca, un mot que aquí
comença a prendre del tot el seu
sentit.
Després de la platja de Santa
Cristina apareixen els jardins
botànics de Pinya de Rosa i Marimurtra, i les cales que acomboien la punta de Santa Anna. El
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«Més avall de Blanes
comença el sorral de
s’Abanell i la punta de la
Tordera, completament
rodejada de càmpings»
port de Blanes arrecera una
multitud d’embarcacions d’aspecte plastificat i alguna barca
de pesca. Immensos blocs de pisos s’arrengleren disciplinadament a la vora del passeig, com
gegants d’innumerables ulls. Al
fons s’alça la roca de sa Palomera, on diuen que acaba, o que
comença, la Costa Brava.
El record de Joaquim Ruyra i
dels que bastiren una mitologia
literària en aquests indrets, ha
quedat definitivament enterrat
per un present aclaparador. Més
avall de Blanes comença el sorral de s’Abanell i la punta de la
Tordera, completament rodejada de càmpings. Després el Maresme continua tediosament
fins a Barcelona, amb un mar
que es desenrotlla com una
mena de fons de paisatge ferroviari.
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Salt proposa als veïns reduir la llum
de la plaça Llibertat durant les nits
La vigilància de la policia local ha ocasionat la disminució de queixes veïnals i molèsties sonores
DdG SALT

■ L’Ajuntament de Salt va traslladar ahir als veïns del sector centre
les seves propostes per reduir les
molèsties generades per l’ús de la
plaça Llibertat durant la nit i la
matinada. Les propostes van des
de reduir-ne la il·luminació a partir d’una hora determinada, mantenir la vigilància policial amb un
vehicle de servei, accions de mediació, o la reducció dels horaris
d’obertura d’alguns establiments
propers.
La plaça Llibertat va ser modificada l’hivern passat, fet que va
suposar la creació de nous espais
i l’eliminació d’obstacles arquitectònics que han incrementat la superfície útil de l’espai. Aquest fet
ha convertit la plaça en un pol
d’atracció de persones que hi prenen la fresca i ha propiciat que algunes nits del mes de juliol hi hagin hagut més de deu trucades de
queixa a la policia local. La vigilància policial ha fet que actualment les queixes s’hagin reduït a
una o dues per nit, fet que coincideix amb la percepció dels veïns

La plaça Llibertat, pocs dies després d’estrenar la reforma. ANIOL RESCLOSA

que també han notat una disminució de les molèsties. A la plaça
Llibertat s’hi reuneixen mares
amb els seus fills, nens sols, joves
i persones que escolten música
amb el mòbil o parlen per telèfon
amb un to alt. Tot aquest conjunt
de situacions causen un volum de
soroll elevat que s’allarga a la ma-

tinada i pot destorbar el descans
dels veïns.
Deu multes aquest mes d’agost
Fins ara, la policia local fa cada dia
diverses rondes per la plaça. A la
primera volta s’adverteix a les persones que han de deixar de fer soroll i posteriorment se sanciona

les persones que no acaten les instruccions. Sovint les rondes es reforcen amb la presència de la unitat canina i aquest mes d’agost ja
s’ha denunciat a deu persones per
incompliment de l’Ordenança de
convivència. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Salt va
traslladar als representants dels
veïns del barri centre una sèrie de
mesures per reduir les molèsties
nocturnes a la plaça Llibertat i facilitar el descans dels veïns.
Els regidors del PDeCAT van
assenyalar en un comunicat que
«no volem viure una altra vegada
fets com els que van passar a Salt
durant el govern del PSC i ERC».
Els tres regidors del PDeCAT van
recordar que ja van denunciar públicament, en un ple municipal fa
uns mesos, que les obres de reurbanització de la plaça «portaria
molts problemes veïnals deguts
als aldarulls, baralles, partits de
futbol i, fins i tot, excrements a la
via pública» i lamenten que tot i
argumentar «per activa i per passiva» els problemes «ni els van escoltar».

Sant Daniel recupera les
sardanes per la festa major
DdG GIRONA

■La festa major de Sant Daniel recupera aquest any les sardanes,
amb una ballada a la plaça de les
Sardanes, com era tradició fa anys.
Per celebrar-ho, l’entitat ha preparat un programa ple d’activitats per
diumenge.
Començarà amb un repic de
campanes del monestir (. hores), a càrrec de Lluís Dabau i Dolors Vilà. A continuació a la placeta
del carrer de Montorró, hi haurà La
sardana de l’avellanaiEn Joan Petit
i l’inici de la cercavila entonant Alegria, que és Festa Major. A la placeta
d’entrada al monestir (. hores)
hi haurà ball, benvinguda a càrrec
de la priora Maria Assumpció Pife-

rrer, la Fal·lera Gironina i un recitat
de La sardana de les monges a
càrrec de Francesc Marimon. Envoltant el claustre hi haurà una rotllana de germanor per ballar La sardana de les monges, interpretada
per la cobla La Principal de la Vall.
A la Font d’en Pericot hi haurà
una audició de la sardana La Font
d’en Pericot i una interpretació de la
llegenda La serp de la font d’en Pericot. També hi haurà el cant de La
fadrina va a la font i una salutació
de la Pericota, el capgròs de la
Fal·lera. Davant d’El Cul del Món hi
haurà una porronada i danses. A la
plaça de les Sardanes (. hores),
hi haurà la ballada popular de sardanes i una feixina de fi de festa.

Roger Torrent, Narcís Fajula i Pere Saló, durant la reunió. AJUNTAMENT DE SARRIÀ

Nova reunió per tractar els
sorolls i pudors d’Hinojosa
El director dels Serveis

Salt obre una consulta per les
ordenances de residus i animals
DdG SALT

■ L’Ajuntament de Salt va obrir
ahir una consulta pública perquè
els ciutadans i organitzacions puguin fer aportacions a la nova Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals
i per reformar l’Ordenança de
control i tinença d’animals.
L’Ajuntament no disposa d’una
Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals, incloent la deixalleria. Per
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aquest motiu, es considera convenient disposar d’una regulació
en l’àmbit local adaptada a la legislació vigent i que doni cobertura a les necessitats reals del municipi. Per altra banda, l’Ordenança
de control i tinença d’animals de
l’Ajuntament de Salt és de l’any
 i després de  anys de vigència la realitat de la societat, segons
l’ajuntament, «ha canviat prou
com per a fer necessària una actualització d’aquesta forma».

Territorials de Sostenibilitat es
desplaça a Sarrià per copsar les
molèsties que pateixen els veïns
DdG SARRIÀ DE TER

■ Nova reunió entre l’Ajuntament
de Sarrià de Ter i la Generalitat per
les molèsties que genera la fàbrica
paperera Hinojosa. És la segona
trobada en pocs dies i s’ha fet després de la reunió mantinguda el divendres passat entre el tinent d’alcalde Narcís Fajula i el director dels
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de Girona, Pere Saló.
Allà l’Ajuntament va requerir novament la intervenció de la Gene-

ralitat en la resolució de les incidències de la paperera de Sarrià.
Aquella trobada es va fer a la seu
de la Generalitat de Girona i ahir la
reunió de treball, es va fer a Sarrià
de Ter, amb la presència de l’alcalde, Roger Torrent.
La nova trobada tenia dos objectius per al govern sarrianenc. Per
un costat, que els responsables del
Departament de Territori i Sostenibilitat s’acostessin a la realitat
que està patint el municipi, i per
l’altre, seguir treballant i intercanviant informació sobre el «seguiment exhaustiu que s’està fent,
tant des de la Generalitat, com des
de l’Ajuntament» en la resolució
dels problemes de sorolls i olors de
la fàbrica.

