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CORREU ELECTRÒNIC

 L’artista Juan Manuel Tajadura, de Cadaqués, ha entregat a l’Associació So-
taigua de Begur l’escultura que ha realitzat amb la brossa que es va treure de
la neteja submarina que es va fer l’octubre dins dels actes de Begur Sotaigua,
que organitza l’entitat begurenca. L’entrega de l’escultura es va fer durant el ta-
ller de manualitats per a nens que va organitzar Sotaigua a l’Espai Mas d’en
Pinc amb la col·laboració de l’esplai municipal Autèntic. Durant el taller, els
nens van realitzar vaixells de joguina amb ossos de sípia i cloves de nous.

Begur Escultura amb brossa submarina

ASSOCIACIÓ SOTAIGUA

 L’Ajuntament de Palafrugell ha iniciat les obres de millora d’un sector de
l’entorn de la cala Marquesa, a Aigua Xelida, al carrer Sa Roncadora de Tama-
riu. L’objectiu de la renovació del tram de corriol que s’enfila, proper a la línia
de la costa, des de cala Marquesa fins al mirador d’Aigua Xelida, és que sigui
més accessible, segur i agradable al trànsit. Les millores que s’han dut a terme
han estat aclarir el sotabosc per facilitar la visibilitat del camí, la senyalització
de la zona i en alguns punts propers al penya-segat s’instal·la una barana.

Tamariu Millores a l’entorn de la cala Marquesa
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■ L'exposició d'escultures de suro
del calongí Pere Ciurana a l'Illa
Diagonal de Barcelona ha rebut
més de . visitants en dues
setmanes, han informat des del
centre comercial. L'artista exposa
una retrospectiva de la seva obra
amb més de  escultures com
cotxes, camions, quadres, paisat-
ges... Ciurana va començar a tre-
ballar el suro de forma artesanal
als  anys. La mostra es pot visitar
fins al  de febrer.  DDG BARCELONA

CALONGE

Més de 300.000
visitants al suro
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■ L’Ajuntament de Platja d’Aro ha
lliurat d’un Toyota Aygo i . eu-
ros en regals a la guanyadora del
sorteig amb què es va cloure a pri-
mers de gener la nova campanya
de promoció turística i comercial
Cada dia és Nadal a Platja d’Aro,
Saira Noham de Palamós. La seva
butlleta, amb el número .
lliurada al Restaurant Llevant, va
ser l’escollida davant notari entre
les més de . que hi van par-
ticipar.  DdG PLATJA D’ARO

PLATJA D’ARO

Entrega del cotxe i de
6.000 euros en regals

DdG SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ L'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, a través d'un Decret d'al-
caldia, s’ha posicionat en suport
de la campanya unitària «Casa
nostra és Casa Vostra», conforma-
da per milers de persones a títol
individual, col·lectius i movi-
ments socials, ONG i empreses
del sector cultural, amb l'objectiu
de denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i
migrants, aconseguir la sensibilit-
zació i mobilització de la ciutada-
nia i demanar polítiques d'acolli-
da reals i efectives a les institu-
cions, sota el lema «Volem aco-
llir!». La regidora d'Acció Social,
Laura Serrano, serà present a la
trobada d’alcades de Catalunya.

Sant Feliu
s’adhereix a la
campanya «Casa
Nostra és Casa
Vostra»

DdG LA BISBAL D’EMPORDÀ

■ El Consell Comarcal del Baix
Empordà i el Consorci del Ter han
signat un conveni de col·laboració
amb l’objectiu de coordinar ac-
tuacions conjuntes en el tram de
la Ruta del Ter que transcorre pels
municipis del Baix Empordà.
Aquesta col·laboració inclou, en-
tre d’altres, actuacions com la re-
visió de la senyalització de la ruta
i la comunicació d’incidències
per part de la brigada de turisme
actiu del Consell Comarcal. L’ens
comarcal també incorporarà tota
la Ruta del Ter a la xarxa de ciclo-
turisme actual, i ampliarà la difu-
sió dels recursos turístics vincu-
lats a la ruta i al riu, a través de les
actuacions que porta a terme la

Comissió Turística. El Consorci
inclourà la xarxa de cicloturisme
en els canals de comunicació de
la Ruta de Ter com una infraes-
tructura complementària a la ruta
per descobrir el Baix Empordà.
També coordinarà amb el Consell
Comarcal l’execució d’actuacions
de millora de la infraestructura en
els diferents trams de la ruta al pas
per la comarca.  Ambdues entitats
podran col·laborar en accions de
difusió i de posada en valor del Ter
com a recurs turístic. Els munici-
pis de la comarca que formen part
del Consorci del Ter són: Colo-
mers, Jafre, Verges, la Tallada
d’Empordà, Ullà, Gualta, Serra de
Daró, Fontanilles, Ultramort, Foi-
xà i Torroella de Montgrí

El Consell Comarcal i el Consorci del Ter promouran
el tram de la Ruta del Ter que passa pel Baix Empordà

El Ter, en el tram final fins a la desembocadura. MARC MARTÍ

CARLES TORRAMADÉ PLATJA D’ARO

■ L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro tramitarà de nou el pla par-
cial urbanístic de l’ampliació del
Port d’Aro. L’administració local ha
pres aquesta decisió per reforçar
jurídicament la tramitació després
de la sentència que va anul·lar el
POUM i va obligar a repetir-ne
l’aprovació definitiva, ha explicat
el regidor d’Urbanisme, Josep Ma-
ria Solé. 

Com ja va explicar aquest diari
aquesta setmana, l’Ajuntament de
Platja d’Aro va aprovar dimecres el
text refòs del POUM, el qual serà
enviat a la Comissió d’Urbanisme
perquè el verifiqui, el publiqui i re-
cuperi la vigència després que una
sentència obligués a repetir

aquests passos finals perquè en la
primera ocasió que es va fer la Co-
missió d’Urbanisme havia aprovat
el document sense que hi hagués
l’informe de Patrimoni Cultural. El
contingut del planejament urba-
nístic no ha canviat perquè es trac-
ta d’una errada purament formal. 

Davant d’aquesta anul·lació i se-
gona aprovació del POUM, l’Ajun-
tament ha pres la decisió de repetir
la tramitació del pla parcial del
Port d’Aro per millorar-ne la segu-
retat jurídica –ja va ser aprovat de-
finitivament el juliol de –. Solé
ha explicat que es repetiran les
aprovacions d’aquest pla parcial i
no el d’altres perquè el de l’amplia-
ció del Port d’Aro «no és executiu».
El regidor ha exposat que es tracta

d’un qualificatiu urbanístic per-
què hi ha certes reserves en el seu
desenvolupament. 

És a dir, el pla parcial d’amplia-
ció del Port d’Aro no és executiu
perquè l’Agència Catalana de l’Ai-
gua hi va plantejar «reserves». Per-
què el pla parcial esdevingui exe-
cutiu s’ha de fer un estudi ambien-
tal que confronti les «reserves» de
l’ACA i, si demostra que es poden
superar, aleshores podrà prospe-
rar. En tot cas, ha precisat el regi-
dor, aquest estudi ambiental es
farà amb el projecte executiu.

Amb aquesta segona tramita-
ció, l’Ajuntament vol garantir la
cor reció formal del document i
evitar que el fet que encara no si-
gués executiu, unit a l’anul·lació

del POUM, fossin motius per im-
pugnar-lo. Solé ha concretat que el
 del pla parcial serà igual i  que
els canvis són de «detalls i qües-
tions jurídiques». Les «reserves»
de l’ACA són sobre la impermea-
bilitat de la nova marina i el possi-
ble risc que hi ha que connecti
amb el riu Ridaura, cosa que po-
dria provocar inestabilitat en el
 terreny que hi haurà entremig.

Solé ha afegit que en els prop de
tres anys que fa que es va aprovar
per primer cop el parcial l’Ajunta-
ment ha estat en contacte amb els
promotors i la Generalitat i que es
treballa en el projecte d’urbanitza-
ció i reparcel·lació, els quals no es
veuran afectats per la nova trami-
tació.

Platja d’Aro tramita de nou el pla
parcial de l’ampliació del Port d’Aro
Ha pres la decisió per reforçar jurídicament la tramitació després de l’anul·lació del POUM
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