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Dic cobert per la platja seca

PROPOSTA AMB ESPIGONS

Àrees de platja seca

Dic emergit

Dic submergit

UNA ESCULTURA DE FERRO DE
SIS METRES D’ALÇADA amb forma
de tors humà i rostre hieràtic convida
els visitants de Palafrugell a
endinsar-se en l'obra de Manuel Solà.
La peça està instal·lada de forma
temporal a la cèntrica plaça de Can
Framis, just davant de l'espai Can
Mario de la Fundació Vila Casas, que
ha volgut dedicar-li una retrospectiva
aquesta tardor. Amb una vuitantena
de peces, la mostra arrenca amb els
seus inicis com a pintor de denúncia
social per després introduir-se al món
de les matèries i el volum amb unes
escultures que parlen de l'evolució
de l'home, les seves pors i les seves
creences. Amb el títol «Kouros,
Retorn», l'exposició es podrà visitar
fins al 27 d'abril del 2014. La nova
temporada expositiva a Can Mario
inclou una mostra de l'escultor Jordi
Gich (Palafrugell, 1975), titulada
«Inflexió de la línia a l'espai».



Retrospectiva de
l’obra de Manuel
Solà a Palafrugell
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L’Ajuntamentde Palamós ha
obert un total de 22 expedients a
propietaris de gossos per incom-
plir l’ordenança municipal de ti-
nença d’animals, segons va infor-
mar ahir el consistori. D’aquests,
una dotzena ja s’han resolt i final-
ment només se n’han multat una
desena, amb unes sancions que
oscil·len entre els 30 i els 90 euros. 

Els agents de la Policia Local de
Palamós han multat els propieta-
ris d’animals de companyia que in-
complien l’ordenança, en aspectes
com el de no recollir les defeca-
cions del gos de la via pública,
parcs o jardins; o bé deixar que
aquest miccioni lliurement en les
façanes dels edificis, la qual cosa
es tipifica a l’ordenança com a in-
fracció molt greu. Dels 22 expe-

dients oberts, un correspon a  l’any
2011, dos del 2012 i la resta són d’a-
quest any. 

Les sancions també s’han apli-
cat en els casos d’anar pel carrer
sense portar lligat l’animal de com-
panyia amb corretja o cadena, o bé
no tenir-lo identificat amb la im-
plantació de xip o tatuatge. Els
agents també han multat alguns
propietaris que no tenien inscrit el
gos en el Cens municipal d’animals
de companyia. En cap dels casos
sancionats, segons l’Ajuntament, hi
ha hagut reincidència. 

Des de l’Àrea de Medi Ambient
s’han realitzat diverses campa-
 nyes per sensibilitzar els ciuta-
dans dels hàbits de conducta que
cal complir als espais urbans amb
els animals de companyia, incidint
en la recollida d’excrements.

PALAMÓS | DdG

Palamós ha obert més de 20
expedients a amos de gossos
per incomplir l’ordenança

L’Ajuntament de Calonge ha or-
ganitzat per avui (a partir de les 10
del matí al Teatre Mundet) una jor-
nada participativa on exposaran
als veïns els projectes de futur per
a la platja de Sant Antoni. En
aquesta trobada es podrà valorar
i prendre una decisió sobre l’ac-
ceptació o no del projecte i sobre
el futur dels tres espigons actuals. 

De fet, la solució per evitar els
problemes de sorra i que el mar
guanyi terreny és només una:
construïr dos dics situats en cada
extrem de la platja d’Es Monestri,
d’uns 300 metres, part dels quals
submergits (com es pot observar
en la imatge superior). Això evita-

ria que els corrents s’emportin la
sorra cap al port de Palamós.
Aquesta és la proposta que ha
elaborat l’Institut d’Hidràulica
Ambiental de Cantàbria.

Però una de les polèmiques i fo-
cus de les majors reticències dels
veïns era que, en un principi, es
preveia la supressió dels actuals
tres espigons en forma de T a la
platja de Sant Antoni, ja que l’es-
tudi indica que són totalment inú-
tils. Per això, avui es presentaran
dues propostes, la construcció
dels dics a Es Monestri mantenint
els tres espigons (que només tin-
dran una funció estètica) o bé
construïr els dics i alhora eliminar
els tres espigons de la platja. 

No obstant això, segons els ex-
perts de la Universitat de Cantà-
bria, mantenir els espigons, a la
llarga, només portarà problemes.
Les zones de platja que hi ha en-
tre l'un i l'altre s'aniran perdent. Per
tant, es conclou que aquesta «no
és la solució» i aposta obertament
per eliminar-los i tornar a una
platja llarga com la del 1978.

Sobre l’estudi, es posa de relleu
que, durant els darrers quinze
anys, hi ha llocs on la platja ha re-
trocedit 15 metres. El document
analitza el comportament dels
corrents marítims i conclou que el
mar arrossega la sorra des de Sant
Antoni cap a Palamós, on s'a-
muntega a la banda del port. Per

frenar la regressió del litoral, l'es-
tudi conclou que s'han de cons-
truir dos dics a banda i banda de
la platja d'Es Monestri. 

A més, el document indica que
caldria fer una aportació d'uns
500.000 metres cúbics de sorra
per regenerar les platges actuals.
Amb aquest abocament, que so-
bretot es faria a Torre Valentina i a
Sant Antoni, la línia de costa se si-
tuaria a 50 metres del passeig ma-
rítim i s'evitaria que els temporals
el poguessin malmetre més.

La problemàtica que viuen les
tres platges de Sant Antoni (Torre
Valentina, Sant Antoni i Es Mo-
nestri) ja fa temps que s'arrossega.
Els tres espigons que es van cons-

truir el 1978 per evitar la regressió
de la platja són ineficaços i, any
rere any, les platges perden sorra.

El 2001 l'Estat va aprovar un
projecte per enderrocar-los, que
mai es va executar (entre d'altres,
per la forta oposició dels veïns).
Vuit anys després, el Ministeri va
anunciar que encarregaria un es-
tudi a la Universitat de Cantàbria
(experta en la matèria) per buscar
una solució alternativa. L'arribada
de la crisi econòmica ho va frenar
i, ara, ha estat el mateix ajuntament
qui ha pagat de la seva butxaca els
65.000 euros que ha costat. 

El que decideixin avui els veïns
es portarà a Madrid i llavors ja de-
pendrà d’ells quan es construeixi. 
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Calonge presenta avui els projectes 
de futur per a la platja de Sant Antoni

Els veïns del municipi podran opinar i decidir quina de les dues propostes volen de l’estudi elaborat a Cantàbria 

Una de les dues propostes que contempla la construcció de dos dics a la platja d’Es Monestri (a la dreta) i que manté els actuals tres espigons a la platja de Sant Antoni (esquerra).
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