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DdG BEGUR

� Begur, amb una orograia molt
complexa, ja compta amb un pla
director per abordar de manera
global tot el servei de sanejament
de les aigües negres del futur del
terme municipal. El Consorci de
la Costa Brava, que és qui gestiona
el sanejament al llarg de la Costa
Brava, va ser qui va presentar
aquesta setmana el pla als electes
i tècnics de l’Ajuntament begu-
renc en una trobada a la sala de
plens de la Casa de la Vila. L’alcal-
de, Joan Loureiro, ha valorat posi-
tivament aquest pla, ja que deter-
mina quines actuacions s’han de
fer de cara als possibles creixe-
ments urbanístics plantejats en
l’actual pla general. El gerent del
Consorci, Xavier Tristan, va expli-
car que el pla marca dues priori-
tats molt importants: per un cos-
tat, malgrat la complexitat marca-
da per la seva geograia muntan-
yosa, aconsegueix que tot, ins i tot
els projectes urbanístics encara
no desenvolupats però previstos
en el planejament, estigui con-
nectat al sistema de sanejament
general. «És un guió de cara als
creixements», va dir el gerent.

Per l’altre, deixar de connectar
a la xarxa de sanejament la xarxa
de pluvials, més quan Begur, per
la seva orograia, ja porta totes les
aigües plujanes cap a mar. 

El pla director ha dividit la xarxa
de sanejament del municipi en 
conques. I, en cadascuna d’elles,
s’han estimat els cabals de futur,
preveient el seu creixement urba-
nístic, per marcar les infraestruc-
tures necessàries per poder assu-
mir-ho. A nivell global, es preveu,
entre altres actuacions, la cons-
trucció de  noves estacions de
bombament. Actualment, la ma-
jor part del sanejament és tractat
a la depuradora de Begur.

Begur disposa
d’un pla general
del sanejament
de les aigües
negres

Ha de permetre abordar el
sistema de cara a possibles
creixements urbanístics
previstos en el POUM

 Un grup de dones de l’Estartit –encapçalades per la Trini, l’Alba, l’Inès i la
Maria Àngels– va organitzar aquest dimecres, dia de la Dona Treballadora, el
primer sopar de la Dona del poble, que en va reunir unes 160 en el pavelló poli-
valent local. El sopar va ser gratuït per a les assistents perquè cadascuna va
portar plats que havia preparat i que van compartir amb totes. També van
muntar i desmuntar les taules i cadires i esperen poder repetir la trobada l’any
que ve.

L’Estartit Primer sopar de la Dona
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 Un grup de voluntaris va iniciar ahir la recuperació del forn de calç Gran de
Fonteta amb la seva neteja i desbrossament. Posteriorment, es valorarà si cal
fer alguna actuació de manteniment a l'estructura del forn, i es procedirà a ob-
tenir la pedra de calç. D’altra banda, passat l’estiu es prepararan les prop de
3.000 feixines de bruc i arboç que es necessitaran per a la cocció, i es deixaran
assecar. A primer d’any es fixarà el calendari per enfornar i fer la cuita. Es pre-
veu coure al voltants de 60 tones de pedra calcària. 

Fonteta Neteja del forn de calç Gran
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� L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha inalitzat diversos tre-
balls de manteniment i conserva-
ció de lleres en un tram d’un qui-
lòmetre a la llera del rec del Ferrer
Vell, al seu pas per la Tallada
d’Empordà. S’ha actuat en un sec-
tor fora de zona urbana, en el tram
més amunt del camí vell de Tor i
en un altre uns metres més amunt
de la carretera C-z, que presen-
tava un important excés de vege-
tació. GIRONA

AIGUA
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DdG PALAFRUGELL

� L’Ajuntament de Palafrugell i
l’Associació d’usuaris i amics de
les Aules de Teatre i Cinema de
Palafrugell (ACTUA) s’han reunit
amb l’objectiu d’iniciar el futur Es-
pai d’Arts Escèniques del munici-
pi i començar a treballar en un pla
d’actuacions. Durant la reunió, les
dues parts han arribat a l’acord de
realitzar la reforma integral de
l’espai de l’antic Museu del Suro,
al carrer de la Tarongeta, per tal de
convertir-lo en l’Espai d’Arts Es-
cèniques de Palafrugell. En les

properes setmanes es treballarà
en la redacció del projecte, en què
l’Associació podrà fer aporta-
cions, de manera que a inals del
 es puguin començar a exe-
cutar les obres i inalitzin durant
el primer semestre de l’any ,
ha informat l’Ajuntament. Cal re-
cordar que a mitjan febrer l’Aula
de Teatre de Palafrugell va aturar-
se per la manca d’un local ade-
quat.

D’altra banda, també s’ha arri-
bat al compromís de signar un
conveni de col·laboració entre
l’Associació i el consistori on s’hi
establirà un pla d’actuacions de
cara als propers anys. Al mateix
temps, també s’ha acordat man-
tenir les reunions periòdiques en-
tre les dues parts.

A la reunió hi van participar

Bertrand Hallé i Toni Sellas com a
representants d’ACTUA i el direc-
tor de l’Aula de Teatre, Dani Rebo-
llo, mentre per part de l’ajunta-
ment hi eren representats la regi-
dora de Cultura, Maite Frigola, i
l’alcalde, Juli Fernández.

Des de 2012
L’any , fruit de la iniciativa
dels alumnes de les aules de teatre
i cinema, va néixer ACTUA, l’As-
sociació d’usuaris i amics de les
Aules de Teatre i Cinema de Pala-
frugell. ACTUA té la voluntat
d’exercir d’òrgan de representació
dels centenars de veïns de Pala-
frugell i de la comarca que, d’una
manera o altra, estan vinculats a
les aules i gaudeixen dels seus es-
pectacles, tant com a usuaris, com
a familiars i amics. 

L’antic Museu del Suro, nou Espai d’Arts Escèniques
Ho han acordat
l’Ajuntament de Palafrugell 
i l’Associació de les Aules 
de Teatre i Cinema

DdG

L’antic Museu del Suro.

CARLES TORRAMADÉ PALAFRUGELL

� La Direcció General d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme de la
Generalitat ha obert un expedient
sancionador a la societat promo-
tora del xalet del Golfet, Casa Ca-
lella SL, per la construcció de dos
murs d’uns  metres de longitud
perquè s’han executat sense l’au-
torització corresponent en la zona
de servitud de protecció del domi-
ni públic maritimoterrestre. Fonts
del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat han informat que el 
de gener es va emetre una propos-
ta de resolució de l’expedient, que
es troba en tràmit d’audiència per
a Casa Calella SL. Les fonts han
concretat que aquesta proposta de
resolució és de caràcter intern, pot
modiicar-se i no serà pública ins

que la signi el director general
d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme. 

Una inspecció del Servei de
Costes de la Generalitat va detec-
tar l’abril de l’any passat que, a
banda del mur autoritzat de 
metres a la zona de servitud de
protecció, se n’havien construït
dos més al costat sud que també
ocupen aquest espai, però sense
permís. Aquests dos murs aparei-
xien en el projecte com si fossin
fora de la servitud, quan a l’hora
d’executar-los no ha estat així.
Tampoc tenien permís una petita
porció de terrassa i de piscina. L’ex-
pedient recull que aquestes obres
poden ser legalitzades amb la co-
rresponent autorització però, si és
denegada, s’hauran d’enderrocar.

La Generalitat expedienta el xalet del
Golfet per la construcció d’uns murs
Es troben en zona de servitud de protecció maritimoterrestre i es van executar sense autorització

Els murs sense permís, a l’esquerra de la imatge. DdG


