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INFRAESTRUCTURES

La carretera del Club Med fa
un any que espera millores
a L’Ajuntament de Cadaqués exigeix a l’Estat que compleixi el compromís d’arreglar la via a S’ha

malmès pel pas dels camions que han tret la runa de l’enderroc de l’antiga ciutat de vacances
Mar Vicente
CADAQUÉS

L’ajuntament de Cadaqués insta l’Estat que arregli la carretera que va del
Club Méditerranée fins a
la població, que ha resultat
molt malmesa a causa del
pas dels camions de gran
tonatge que retiraven runa de les obres d’enderroc
de l’antiga ciutat de vacances. Fa més d’un any que
van acabar aquestes obres
i la carretera encara està
pendent d’una millora.
L’alcalde de Cadaqués,
Joan Figueras, explica que
el Ministeri de Medi Ambient havia previst una
partida de 120.000 euros
per arreglar aquesta carretera, però que encara no
s’ha fet. Figueras afirma
que ha parlat amb l’exalcalde Joan Borrell, per saber si realment el govern
estatal s’hi va comprometre. Efectivament, aquesta era la previsió inicial,
però sembla que, a última
hora, l’Estat va considerar
que no hi havia pressupost
i s’hauria fet enrere.

Els camions que traslladaven la runa del Club Med van estar circulant per la carretera durant mesos ■ MANEL LLADÓ

En tot cas, el consistori
ho vol aclarir al setembre
–el mes d’agost els ministeris estan mig aturats per
les vacances d’estiu–, i en
aquest sentit l’alcalde farà
una proposta perquè el ple
reclami la reforma de la
via de manera immediata,
si és cert que el ministeri
no la pensa fer.

Les xifres
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120.000 8

4.000

euros constaven com a partida que l’Estat havia de destinar a arreglar la carretera del
Club Med a Cadaqués.

viatges es calcula que van
fer els camions de les obres
del Club Med per la carretera
de Cadaqués.

milions d’euros s’han invertit en l’enrunament de la ciutat de vacances i la millora del
paratge de Tudela.

“Estem d’acord que
s’han de fer retallades en
el moment en què ens trobem, però no es pot fer una
gran obra que ha costat
vuit milions d’euros i deixar ara la carretera fins al
pla de Tudela en males
condicions”, explica Figueras. Hi afegeix que això
no “no té cap sentit” i que
“alguna cosa s’ha fet malament”. “Potser es podria
haver reduït alguna partida de l’obra”, planteja el
batlle. “La gent ens demana si no ens fa vergonya tenir la carretera d’aquesta
manera, amb la gran obra
que s’ha fet al Club Med i,
és clar, no ens en fa, perquè és l’Estat qui no ha
complert”, conclou.
L’impacte de les obres
Es calcula que per la carretera de Cadaqués els camions de gran tonatge van
fer prop de 4.000 viatges
per traslladar la runa que
generaven les obres de demolició del complex. El
trànsit continuat d’aquest
tipus de vehicles va malmetre molt la carretera,
que ha quedat plena de
sots i més estreta, perquè
en alguns punts del lateral
van fer saltar l’asfalt. La
major part de la runa que
sortia de les obres es va
baixar a Roses i es va aprofitar per fer una marina seca, però també es va dur a
altres punts de la comarca
per utilitzar-la en diverses
obres. Una altra part va
restar al mateix paratge
per reconstruir la zona. ■

TEMPORADA TURÍSTICA

L’Escala manté
el nombre de
turistes al juliol
a Segons els càlculs

que s’han fet amb el
volum de residus, que
és similar a fa un any

Mar Vicente
L’ESCALA

El servei de recollida d’escombraries de l’Escala ha
recollit aquest mes de juliol un total de 1.403 tones
de residus, xifra que implica que el volum de deixalles només s’ha reduït en
deu tones respecte al mateix mes de l’any passat.

L’estabilització en aquesta dada fa pensar a l’Ajuntament de l’Escala que el
mes de juliol s’ha mantingut estable el nombre de
turistes que han estat al
municipi altempordanès
respecte ara fa un any.
Segons el consistori escalenc, la generació de residus és un dels indicadors
més fiables a l’hora d’estimar el volum de població.
Així, malgrat que les condicions meteorològiques
han estat força adverses el
mes de juliol, el volum de
visitants s’ha mantingut

ple les restes vegetals, el
vidre i els envasos.

Una imatge de turistes passejant pel passeig el cap de setmana passat ■ EL PUNT AVUI

estable al municipi. En
aquest sentit, l’Ajuntament destaca que cal tenir
en compte la configuració
turística de l’Escala, amb
un pes específic molt important de les segones re-
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sidències. De fet, aquest tipus de turista és el principal a la població costanera
gironina.
Per tipus de deixalles, el
servei de recollida d’escombraries ha detectat

que hi ha alguna millora a
l’hora de reciclar per part
dels escalencs i visitants.
En aquest sentit, s’ha incrementat el volum de recollida d’alguns tipus de
deixalles, com per exem-

Últimes dades
A banda de les dades del
mes de juliol, el consistori
escalenc ha detectat que
durant tot l’últim cap de
setmana s’ha pogut veure
un volum important d’activitat al municipi. En
aquest sentit, les oficines
de turisme han donat informació en més de tres
mil ocasions en només dos
dies. A més a més, el nou
aparcament subterrani de
plaça Catalunya ha arribat
a posar el cartell de “Complet” en alguna ocasió al
llarg del cap de setmana.
S’espera que el pròxim cap
de setmana, que serà llarg
perquè coincideix amb la
festivitat de la Mare de
Déu d’agost, siguin també
uns dies amb una gran
afluència de turistes a la
Costa Brava. ■

