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Blanes reobre el camí de
ronda nord després d’11 anys

Certamen
literari del
Casal Popular
de Banyoles

a L’espai recuperat és a la zona de cala Bona, al tram nord, considerat un dels principals atractius
de la Costa Brava a L’Ajuntament vol acabar abans de l’estiu un altre traçat a la zona sud
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Blanes va obrir ahir al matí un tram del camí de ronda a la zona de cala Bona
que feia onze anys que estava tancat. En un acte
senzill però carregat de
simbolisme, l’alcalde de
Blanes, Mario Ros, i el director del servei de Costes
a Girona, Jordi Planella, es
van encarregar d’obrir la
porta, traient el pany que
fins ara barrava el pas per
accedir al camí de ronda
de Blanes-Lloret, en el
tram nord, un espai escarpat entre penya-segats. La
regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya, va destacar que
l’espai recuperat incorpora una de les imatges de la
Costa Brava “en la seva essència”.
El maig del 2007 es va
decidir tancar l’accés amb
portes metàl·liques a causa del mal estat en què es
trobava: hi havia esllavissades, forats al terra, arbres que havien caigut,
murs derruïts i la barana
de protecció malmesa en
moltes zones i inexistent
en d’altres. Conscient que

Visita guiada ahir al matí amb Salvador Tordera, Jordi Planella, Mario Ros i Pepa Celaya ■
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250.000

euros és el cost de les obres
de rehabilitació, que inclouen
les de l’interior de la cala del
2017.

un dels principals atractius de Blanes és la seva façana marítima i per afegit,
el camí de ronda, l’Ajuntament feia temps que treballava en la seva recuperació. El camí de ronda de
cala Bona va ser construït
en la dècada dels setanta
per la urbanització Cala
Sant Francesc, i la seva fi-

nalitat inicial era la implantació d’una canonada
per recollir les aigües residuals de les parcel·les adjacents a la costa. Té l’origen
a l’extrem nord-est de la
platja de Cala Bona i transcorre a mitja altura per un
penya-segat travessant
ponts i túnels que ara
s’han condicionat. El cost

de les obres és de 250.000
euros, que han aportat el
consistori i el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
El tram obert permet continuar resseguint el perfil
del litoral des de cala Bona
fins a arribar a unes escales que pugen per connectar amb el carrer Fragata i
després fins a arribar al
mirador de la cala. Abans
de l’estiu s’incorporarà al
recorregut del camí de
ronda un accés inèdit per
la banda sud. Per a diumenge al migdia s’ha programat un passeig literari.
El nou tram en construcció connectarà la cala
fins al carrer de l’Ermita,
al costat de l’entrada posterior del Jardí Botànic
Marimurtra. Inclourà un
nou mirador amb vistes a
la roca d’es Viver, i fa gairebé un mes que s’hi està treballant. L’Ajuntament de
Blanes vol que la recuperació del camí de ronda sigui
un projecte a més llarg termini des del carrer Mirador de la Cala per l’interior
fins a arribar a la platja de
Treumal, passant per Pinya de Rosa. ■
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L’únic certamen literari
del Pla de l’Estany, el Miquel Boixó, arriba a la seva
tercera edició. Convocat
per la biblioteca Miquel
Boixó del Casal Popular
Independentista de la comarca, està dedicat a poesia i a relats curts, en català, i s’hi poden presentar
obres inèdites d’autors
que tinguin com a mínim
16 anys d’edat. El termini
de presentació dels textos
s’acaba el 9 d’abril. Els organitzadors avisen que en
quedaran excloses les
obres que incloguin continguts racistes, masclistes o homòfobs. Per cada
modalitat hi haurà reconeixements per a cinc
obres, les quals seran editades pel mateix Casal Popular en format de llibret
que es posarà a la venda a
un preu simbòlic. Els ingressos obtinguts per la
seva venda serviran per a
l’adquisició de llibres i altres despeses de la biblioteca popular que dona el
nom al certamen literari.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte
que tindrà lloc el dia de
Sant Jordi. Hi col·laboren
la biblioteca de Banyoles i
la biblioteca Carles Fontserè de Porqueres. ■

Firmes per fer fora Santi
Vila d’Aigües de Banyoles
a La CUP anuncia una

campanya contra el
nomenament de
l’antic conseller

R. Estéban
BANYOLES

La mobilització en contra
del nomenament de l’exconseller de la Generalitat
Santi Vila com a director
general d’Aigües de Banyoles SAU, plasmada en
la concentració de protesta que va tenir lloc a mitjan
gener davant de la seu de
la companyia, no es limitarà a aquella acció, sinó que
tindrà continuïtat, ja que
la CUP ha anunciat una
campanya amb l’objectiu

“de fer-lo fora” de l’empresa.
“Portes giratòries”
Per aquesta formació
–també per ICV–, el cas és
un exemple flagrant de
portes giratòries: consideren que el nou càrrec de
Santi Vila no deixa de ser
una recompensa pel fet
que, en la seva etapa de
conseller de Territori i
Sostenibilitat, l’Agència
Catalana de l’Aigua va
anul·lar el cànon de captació del rebut de l’aigua dels
banyolins. “Santi Vila no
ocupa aquest càrrec per la
seva vàlua professional, sinó per la seva relació amb
el propietari d’Aigües de
Banyoles i perquè va ser

conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat”, conclou la CUP.
La campanya començarà
d’aquí a pocs dies amb una
recollida de firmes de suport a la petició, en uns
punts de la ciutat que encara no s’han concretat.
Seguidament hi haurà
més accions “contundents” que, de moment, la
formació independentista
i alternativa no vol avançar.
Municipalització
Aigües de Banyoles SAU
és una empresa privada,
però capta l’aigua de l’estany, que és propietat del
municipi (bé comunal).
“Per aquest motiu –sosté

La concentració de protesta davant d’Aigües de Banyoles del mes de gener ■ R.E.

la CUP, que igual que JpBERC ha reclamat la municipalització del servei–
ens sembla molt greu que
la població no tingui cap tipus de poder de decisió sobre aquesta empresa i encara més greu que l’Ajuntament no en tingui cap

control, ja que les seves actuacions repercuteixen
directament sobre tota la
població.”
De totes maneres, la regidora Sandra Pazos va
admetre ahir que fer fora
Vila d’Aigües de Banyoles
serà difícil, atès que es

tracta d’una empresa privada. “Però mai se sap; si
hi ha molta pressió, per
què no? En qualsevol cas,
està clar que, si fos una
empresa pública, com nosaltres defensem, segur
que ho podríem aconseguir”, va manifestar. ■

