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Mifas denuncia
que no es pot usar
una plataforma
per a minusvàlids
 Després de la queixa, un rètol anuncia que

l’aparell està espatllat i fora de servei
PLATJA D’ARO
CARLES TORRAMADÉ

L’assocació de Mifas ha traslladat a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro una queixa perquè un
dels seus associats no va poder utilitzar una plataforma per a minusvàlids que dóna accés al camí
de ronda de S’Agaró, a les escales
conegudes com les de la «gasela».
El motiu va ser que no es va poder
localitzar la clau que serveix per
poder posar-la en marxa. El cas,
però, és que l’aparell es troba ara
espatllat, s’ha de canviar i, molt
probablement no hi haurà el nou
fins passada la temporada turística, segons ha explicat l’alcalde,

Joan Giraut.
La queixa es va entrar fa aproximadament un mes. En el document es posava de manifest que un
dels socis de Mifas no va poder accedir al camí de ronda perquè no
va trobar ningú que tingués la
clau que engega el mecanisme.
Ahir, el president de l’entitat,
Pere Tubert, explicava que quan es
va instal·lar –n’hi ha que diuen que
va ser el , com el grup municipal del PSC, mentre que l’alcalde sosté que va ser el – a petició de l’Ajuntament, la Direcció
General de Costes es va posar en
contacte amb Mifas, que va manifestar-se en desacord perquè
«tindria problemes d’utilització» i

La plataforma, a la dreta, amb el rètol de «fora de servei», que dóna accés al camí de ronda de S’Agaró.

tenia inconvenients com la salabror per la seva proximitat al mar.
La queixa va ser traslladada en
el darrer ple municipal pel grup del
PSC, que va criticar l’equip de govern perquè es desconeixia el parador d’aquesta clau, perquè quasi mai s’ha pogut fer servir la plataforma i perquè l’informe de
l’empresa de la plataforma advertia que s’havia de contractar un

servei de manteniment mensual,
ja que la seva proximitat al mar ho
requeria.
Però, la plataforma ja no requereix cap clau ni cap manteniment perquè no funciona. Així ho
informa un rètol que hi ha un parell de metres abans de les escales
i ahir ho va confimar Giraut: el mecanisme ha fallat i el més probable
és que la plataforma s’hagi de

canviar. Aquesta és la conclusió a
la qual han arribat l’Ajuntament i
Costes. Giraut va exposar que la
plataforma va funcionar durant un
determinat temps i, posteriorment, es va espatllar. Sobre el
manteniment, va manifestar que
l’hauria d’haver assumit l’Ajuntament, però que l’aparell no es va
arribar a recepcionar, de manera
que no va tenir cap tractament.
DdG

Salvem el Crit vol una major presència
a la reserva de les Formigues
 Valora positivament la

proposta de Costes i
planteja destinar-hi espais
als caiacs i l’«snorkeling»
PALAMÓS | C.T.B.

L’entitat ecologista i baixempordanesa Salvem el Crit i Arítjol
reclama als ajuntaments i el Ministeri de Medi Ambient que es tinguin més en compte els moviments ecologistes a l’hora de treballar sobre el territori, com fa
mesos que s’està fent amb la re-

serva marina d’interès pesquer
de les illes Formigues, a la qual no
van ser convidats. L’entitat considera que els ecologistes han tingut
un paper clau en la defensa i protecció del territori.
D’altra banda, per les referències
que han obtingut de l’exposició
que dimarts va fer a Palamós el director general de Recursos Pesquers sobre la reserva marina, la
veuen positiva. L’entitat creu que
l’extensió és suficient, però creu
que s’hauria d’establir una zona de
la franja litoral que sigui segura per
a la pràctica de l’snorkeling i caiac,

Diari de Girona, 2009-07-09, p. 23.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

activitats que estan en creixement.
Una zona que creu que hauria de
tenir certes restriccions a la pesca,
a la navegació i al fondeig. I proposa que sigui els Forcats de Calella i cala Senià, a Palamós.
D’altra banda, el grup municipal de Convergència i Unió de
Palamós va manifestar també ahir
que veu positiva la decisió de no
incloure cap àrea de reserva integral, cosa que beneficiarà el sector
turístic i social d’aquest territori.
CiU sempre havia mostrat reserves
respecte de la protecció fins que es
tiri endavant el pla d’usos.

Palamós Beca per un projecte de Salvem Castell
 L’Ajuntament de Palamós ha entregat a Feliu Antúnez, cardiòleg i
escriptor, la cinquena edició de la beca Cooperativa la Equitativa de 3.100
euros per un projecte sobre la mobilització popular canalitzada a través de
l’entitat de Salvem Castell.

