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LA GALERIA Josep Maria
Loste

Una barca s’enfonsa al port
El camí de Sant Jaume
de Sant Feliu de Guíxols i
activen la fase de prealerta B

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a El problema va ser la fuita del gasoil de l’embarcació, que es va poder
controlar a Algunes taques es van escampar, però no va afectar els banyistes
Oriol Mas
SANT FELIU DE GUÍXOLS

envolguts lectors; en aquesta nova etapa de la
galeria voldria començar tractant una temàtica
suau, força estiuenca i molt relacionada amb
l’anomenat, a grans trets, turisme cultural i/o religiós:
el camí de Sant Jaume. Cal matisar que us descriuré
una petita part d’aquesta imponent ruta: el tram de la
plana altempordanesa entre Vilajuïga i Figueres. El camí de Sant Jaume, en el seu recorregut català, és una
iniciativa turística engrescadora, que hauria de tenir
com a objectiu crear una potent xarxa de senders i
grans itineraris que converteixin el país en una destinació senderista a escala internacional. Encara que
també és una gran aposta per aprofitar uns trams
més curts i poder delectar una geografia de proximitat: poder tastar l’agre de la terra en unes quantes hores. Doncs bé, el passat dissabte 30 de juliol, un servidor amb tres amics agafem el primer tren del matí a
Portbou i ens plantem a Vilajuïga, població d’una excel·lent aigua mineral i d’un
superb. Ens dirigim cap al
El camí de Sant visolemne
Centre d’Acollida
Jaume hauria Turística, per agafar el camí
de tenir com a cap a Pedret i Marzà, tot
gaudint de la planura emobjectiu crear pordanesa, fins a la ciutat
mare de la sardana. El camí
una potent
és planer, però no monòton.
xarxa de
A Pedret, l’itinerari passa
per davant de l’església de
senders i de
Isidre i Sant Antoni
grans itineraris Sant
Abat. A Marzà entrem pel
carrer de la Tramuntana i
per tot el
ens encaminem cap a un
nostre país
pont sobre la via del tren i la
carretera N-260, seguint el
camí de Peralada. Tot avançant a pas assossegat
s’arriba a la imposant vila medieval, aristòcrata i conservadora de Peralada; abans hem deixat enrere el
Canal Gros i el torrent de la Montserrada. En aquesta
població, rica en patrimoni històric i monumental fem
una aturada per esmorzar. Tot seguit toca agafar la
carretera C-252 cap a Vilabertran; en aquest punt
concret del trajecte cal expressar, en veu alta, que és
incomprensible que una carretera (amb el perill dels
cotxes) sigui el camí oficial de Sant Jaume. Arribem a
Vilabertran, cap a la magnífica canònica dels agustinians. Com anem bé de temps i només som a tres
quilòmetres de la capital, fem una altra aturada per
reflexionar i fruit d’un lloc on es tasta el romànic pels
quatre costats. Reprenem el camí i en pocs minuts,
albirem l’encisadora, federal i lliurepensadora urbs figuerenca. Hem passat un bon matí i, sobretot, hem
fruit d’autèntics tresors al costat de casa.

L’enfonsament d’una antiga embarcació de pesca
al port de Sant Feliu de
Guíxols va obligar ahir a
activar la fase de prealerta
per contaminació marina.
El principal problema va
ser la fuita de gasoil, ja que
el dipòsit tenia una capacitat d’entre 2.000 i 2.500 litres, malgrat que no se sabia fins a quin punt estava
ple. Per això es va activar
la fase de prealerta del pla
d’emergències per contaminació marina, i a la platja de Sant Feliu va onejar
tot el dia la bandera groga.
Tot i això, no hi va haver
problemes per als banyistes, ja que només algunes
taques molt petites es van
escapar del perímetre de
protecció, i van ser fàcilment dissoltes.
L’operació, coordinada
per Protecció Civil, va consistir en la instal·lació de
tres barreres al voltant de
la barca, de manera que el
fuel que s’anava vessant
no s’escampés. A més,
també va facilitar la fuita
el fet que la barca fos a la
zona de la dàrsena, que va
ser l’únic espai que es va
haver de tancar a la navegació.
L’actuació dels Bombers va evitar que l’embar-

metres quadrats de superfície és l’espai que va quedar
dins les barreres per evitar
que s’escampés el gasoil.

litres de capacitat tenia el dipòsit de la barca enfonsada,
si bé no se sap fins a quin
punt estava ple.

cació –de 15 metres d’eslora i que es diu Ancapema–
acabés enfonsada del tot.
Al vespre va arribar a Sant
Feliu una grua de grans dimensions per retirar-la de

l’aigua i posar-la en una
góndola. L’operació estava
previst que fos complicada
i que s’allargués hores, pel
risc que la barca es trenqués del tot. ■
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Aixequen una
suspensió per un
mòdul escolar

Francesc Brull,
nou gerent del
Baix Empordà

Construiran un
escenari al Collet
de Sant Antoni

Treuen a concurs
el bar del centre
cívic del poble

Adjudiquen les
obres de l’entorn
de la biblioteca

El ple de l’Ajuntament de Calonge del 28 de juliol va procedir aixecar excepcionalment la suspensió per la concessió de llicències, acordada
pel ple de novembre passat,
per la concessió de la llicència
d’obres de tipus provisional a
Albert Bayot, representant del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al centre educatiu la Sínia
de Sant Antoni. ■ A.V.

Francesc Brull, empresari i regidor de CiU a Palamós entre
1999 i 2007, ha estat nomenat nou gerent del Consell
Comarcal del Baix Empordà,
segons l’edicte del nou president, Joan Català. Brull, que
tindrà la consideració de funcionari eventual, tindrà una
dedicació de 30 hores setmanals i una retribució de 3.000
euros bruts mensuals, per catorze pagues, la qual s’actualitzarà anualment. ■ A.V.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Calonge ha acordat aprovar definitivament el
projecte simplificat de les
obres per la construcció d’un
escenari i per la col·locació de
tanques als jardins del monestir de Nostra Senyora del
Collet a Sant Antoni de Calonge, promogut per l’Ajuntament de Calonge i redactat
pels tècnics municipals. El
pressupost del projecte puja a
14.420 euros. ■ A.V.

L’Ajuntament d’Ullà ha aprovat en el ple del 20 de juliol el
plec de clàusules econòmicoadministratives particulars
que han de regir el concurs
públic per a la concessió de
l’explotació del bar del centre
cívic d’Ullà. En aquests moments, el plec es troba en exposició pública durant un
mes. Durant aquest temps,
els interessats poden presentar les al·legacions que considerin convenients. ■ A.V.

L’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà ha adjudicat definitivament, per decret d’alcaldia, el contracte negociat sense publicitat de millora de
l’entorn de la biblioteca central comarcal, que es fa a l’antic escorxador, a l’empresa
Restauracions de Masies i
Obra Nova SL. El preu d’adjudicació ha estat de 89.708
euros, que ha representat una
baixa del preu de sortida de
27.259 euros. ■ A.V.

L’embarcació ‘Ancapema’, enfonsada ahir al port de Sant Feliu i amb barreres protectores ■ ACN

Les xifres
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Francesc Brull havia estat
regidor a Palamós ■ A.V.
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Dissolució amb
biodegradables
i més processos
—————————————————————————————————

Per aconseguir dissoldre el
gasoil es van utilitzar productes biodegradables i també
processos mecànics de batement amb hèlix. A més, a mesura que es va anar acostant
el migdia les condicions climatològiques també van ajudar en aquesta tasca, perquè
el sol afavoreix l’evaporació
d’aquest producte.

