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El dragatge del port i de la plat-
ja de Llafranc s’està executant
aquesta setmana, amb la previsió
que finalitzi el dissabte. Es tracta
d’una actuació que es fa cada any
perquè les corrents marines, arran
de la construcció de la infraes-
tructura portuària, treuen la sorra
d’una banda de la platja i la porten
a l’altre, on també hi ha el port, ha
explicat el regidor de Medi Am-
bient, Xavier Rangel (PSC). Les da-
tes en les que es fa aquesta ope-
ració, però, han estat criticades
pel grup municipal d’ERC, a l’o-
posició a l’Ajuntament, que con-
sidera que es fa massa tard i pro-
posa que es recuperi l’abril com a
mes del dragatge. La queixa se
centra en el fet que els treballs afec-
ten la platja, cosa que perjudica al
sector turístic i que hi ha hagut
anul·lacions de reserves hoteleres.
ERC reclama que s’estableixi unes
dates fixes per executar-ho cada

any, de manera que els hotelers
puguin programar-se el negoci.

Rangel ha replicat que les dates
s’han consensuat amb el port i el
sector turístic de Llafranc. En
aquest darrer aspecte, Rangel ha
manifestat que se sent dolgut per
la crítica d’ERC perquè una de
les persones que va ser present du-
rant les negociacions per decidir
quan es feia és la regidora repu-
blicana Carme Farrarons, respon-
sable d’un hotel. Rangel ha afirmat
que l’edil d’Esquerra proposava
que el dragatge es fes la setmana
que ve. 

Sobre el fet d’haver executat
els treballs abans, el regidor de
Medi Ambient ha exposat que a l’a-
bril hi havia Setmana Santa i Sant
Jordi i que, haver-lo fet més enre-
re, existia el risc que vingués un
temporal i deixés la situació com
estava anteriorment, amb la qual
cosa el dragatge s’hauria de fer de
nou. Aleshores, l’actuació hauria

ocupat dues setmanes, cosa que
Rangel entén que sí que hauria es-
tat «injustificable».  El regidor ha
afegit que els treballs es fan aques-

ta setmana perquè la que ve s’han
de col·locar les boies a l’aigua,
cosa que és incompatible amb el
dragatge. 
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ERC critica les dates en què es fa
el dragatge del port de Llafranc
El govern respon que una regidora republicana va proposar fer-ho una setmana més tard

Dues imatges dels treballs de dragatge que afecten la platja.
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L’Ajuntament de Palafrugell ha
tret a concurs la concessió dels ser-
veis de tres aparcaments munici-
pals. Es tracta dels aparcaments del
Casal i Torres Jonama de Palafrugell,
i el del Chopitea de Calella. L’import
del contracte és d’1.094.667,49 eu-
ros i el termini de concessió és de
10 anys. L’alcalde, Juli Fernández
(PSC), ha explicat que aquest és el
primer any en què els tres aparca-

ments es troben en plenes condi-
cions per estar operatius i ha argu-
mentat que la concessió és per una
dècada perquè la seva gestió sigui
econòmicament viable per a l’em-
presa adjudicatària. 
El batlle ha concretat que els apar-
caments del Casal i del Chopitea se-
ran de pagament durant els mesos
d’estiu (el del Casal, a més, té la pri-
mera hora i mitja gratuïta), mentre
que el de Torres Jonama ho serà tot
l’any, però amb «tarifes toves». Fer-
nández ha afegit que a l’adjudicatari
també se li exigeixen inversions, per
la qual cosa requereix d’un període

llarg de concessió perquè la gestió li
resulti rendible. Quant a l’Ajunta-
ment, Fernández ha concretat que
«no busquem que sigui rendible
econòmicament per l’administració,
sinó que ho sigui a nivell social i eco-
nòmic per a la ciutat i per a l’activitat
comercial».
Fins ara, ha comentat l’alcalde, s’ha-
vien fet diferents proves de conces-
sió en els aparcaments de manera
separada i, per exemple, fa dos anys
va quedar desert el del Casal. L’any
passat, la gestió dels Torres Jonama
la feia l’Ajuntament i l’aparcament
era gratuït. C.T.B. PALAFRUGELL



Concurs per a la gestió
de tres aparcaments
de Palafrugell

L’aparcament del Casal. MARC MARTÍ
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Els alumnes de tercer de primària de les escoles de Palafrugell (col·legi
Sant Jordi, Escola Barceló i Matas, Escola Carrilet, Escola Torres Jonama,
Col·legi Vedruna i Escola Pi Verd) i de l’Escola Torres Jonama de Mont-ras van
oferir, com és habitual cada any, una cantata al Teatre Municipal, que
enguany comptava amb el text de Roser Ros i música de Glòria Garcés.
Moguda a la llibroteca era el títol d’aquesta cantada.



Cantada escolar de Palafrugell i Mont-ras
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Un total de 40 pintors van participar diumenge a la segona edició del
Concurs de pintura ràpida de Calonge. D’aquesta manera la segona edició ha
incrementat el nombre de participants, ja que el 2013 s’hi van inscriure 33
pintors. El jurat, format per Pere Coll, Jordi Rosell, Àngel Serrano, Glòria Prim i
Joaquim Comes, va decidir atorgar el primer premi, dotat amb 800 euros, a
Josep Millàs. El segon premi, amb 500 euros va ser per a Joan Josep Pérez.



Concurs de pintura ràpida de Calonge

La Fira de Màgia al Carrer de Tor-
roella de Montgrí, FIMAG, ha pro-
gramat una tercera funció de l’es-
pectacle La gran ilusión del po-
pular i televisiu Antonio Díaz pel
bon ritme de venda d’entrades de
les dues primeres funcions. El
Mago Pop, que és el cap de cartell
d’aquesta edició de la fira, estre-
narà per a les comarques de Giro-
na a Torroella el seu nou especta-
cle. Es podrà veure el diumenge 8
de juny a les 5 de la tarda i a les 8
del vespre a l’Espai Ter, en les
dues primeres funcions que ja es-
taven previstes, i també el dilluns
9 de juny a les 5 de la tarda en
aquesta nova funció, aprofitant la
celebració de la Segona Pasqua,
festiu a diferents punts de Catalu-
nya. 

Aquesta tercera exhibició de
La gran ilusión, on se substituiran
els conills i els coloms per smartp-
hones i tablets, tindrà un valor
afegit ja que una part de la recap-
tació es destinarà a l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer (AECC)
de Torroella de Montgrí, que ce-
lebra el 60è aniversari.

La gran ilusión arribarà al FI-
MAG després d’haver obtingut un
gran èxit als teatres Borràs i Coli-
seum de Barcelona. El nou es-
pectacle està inspirat en la pel·lí-
cula El show de Truman: una ca-
dena de televisió catalana produ-
eix el segon ‘reality show’ total de
la història: Magic Life; el protago-
nista és el centre involuntari del
programa, tothom li fa creure que
és un il·lusionista excepcional. Un
dia, per un error, descobreix la
veritat i decideix abandonar el
programa.
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El Mago Pop
programa una
tercera funció
al festival de
Torroella

L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, mitjançant la Biblioteca
Mercè Rodoreda, convoca en el
marc de les primeres Jornades
Fotogràfiques de Platja d’Aro, el
Concurs Educant la mirada, de
projectes fotogràfics, de caràcter
internacional, de participació gra-
tuïta, obert tant a fotògrafs pro-
fessionals com a amateurs, en for-
mat individual o col·lectiu. Es po-
den presentar propostes per al
concurs fins al 31 de maig de 2014.
Un mes més tard, el 30 de juny, es
comunicaran els 15 finalistes, i el
21 de juliol s’anunciarà quin és el
projecte guanyador (1.200 euros),
així com els dos accèssits (500 eu-
ros cadascun). 
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Convoquen el
concurs de fotografia
Educant la mirada

PLATJA D’ARO


