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TURISME

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

Besalú farà pagar els
turistes per aparcar
a El preu serà “simbòlic” i es condicionaran les tres àrees d’estacionament ja

existents, situades a l’entrada est del poble, que gestionarà la Fundació Mifas
Ramon Estéban
BESALÚ

Les zones d’aparcament
de Besalú destinades als
turistes seran de pagament i vigilades, probablement a partir de la primavera de l’any que ve. L’Ajuntament ha matisat, però, que es farà pagar un
preu “simbòlic” perquè
l’objectiu no és recaptar sinó oferir uns espais ben
condicionats i col·laborar
en una tasca social. De la
gestió, se’n cuidarà la Fundació Mifas –entitat que
integra persones amb discapacitats–, amb la qual el
consistori està acabant de
concretar els detalls del
tracte. Està pendent de
decidir el període en què
s’haurà de pagar, si durant
tot l’any o només entre
Setmana Santa i el Pilar.
En total, els aparcaments de pagament seran
al voltant de 200, repartits
en les tres àrees de l’entrada de Besalú per la banda
de Banyoles, on ara ja es
concentren els vehicles
dels turistes, tant els petits com els autocars: l’es-

Cotxes aparcats en una de les àrees de Besalú que serà de pagament ■ R.E.

planada asfaltada del costat del pont Vell; els terrenys situats just a l’altre
costat de la carretera i
l’àrea de la pista que puja a
Sant Ferriol. Està previst
que en el ple municipal del
mes que ve s’aprovin les
ordenances
corresponents.
Les altres zones d’aparcament del poble, repartides entre el barri vell i la
rodalia del pavelló –molt
menys usades pels turistes– continuaran sent lliures. ■

Una zona que s’ha de reformar

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

L’entrada est de Besalú (la de
la banda de Banyoles) ha de
canviar d’aspecte a mitjà termini, quan s’executin les reformes de l’àrea de benvinguda del pont romànic i de
l’antiga travessera urbana de
la carretera C-150. Mentre
que aquesta última intervenció –que inclou la millora del
pont com a inversió de més
envergadura– l’ha d’assumir
el Departament de Territori i

Sostenibilitat –titular de la
via– la primera es mirarà de
finançar amb recursos del
programa Viure al Poble. La
intenció del consistori és presentar el projecte en la pròxima convocatòria. Com que
Viure al Poble és compatible
amb altres línies d’ajuda,
com ara les del pla de barris i
el pla d’obres i serveis, probablement el municipi no haurà
de posar-hi gaires diners. ■

MEDI AMBIENT

Abaten un falcó
mostatxut a Banyoles
a Enxampen uns

caçadors quan
suposadament
acabaven de matar-lo

Ramon Estéban
BANYOLES

Un exemplar d’una espècie molt escassa i protegida, el falcó mostatxut, va
ser abatut dilluns per uns
caçadors al terme de Banyoles. Una patrulla dels
Agents Rurals va identificar els presumptes autors
del tret i van iniciar diligències contra ells per haver caçat una espècie protegida i per encobriment

El falcó mort, mostrat per un membre del cos dels Agents
Rurals ■ DEP. D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

dels fets. Pel primer concepte, que es considera
una falta greu, se’ls pot
multar amb fins a 2.000
euros.

La identificació dels
presumptes autors de la
mort del falcó es va produir gràcies al fet que els
agents eren a la zona fent
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inspeccions, ja que aquell
dia s’havia obert la mitja
veda. Segons el seu relat,
en un primer moment els
caçadors van negar que
haguessin abatut cap
ocell, però seguidament
els guardes van trobar el
falcó mort sota uns matolls. Aleshores, un dels
caçadors va admetre que li
havien disparat i l’havia
mort, però va al·legar que
ho havia fet per error.
Petit i gran volador
El naturalista banyolí Josep Maria Massip va explicar ahir que aquest rapinyaire –més petit que la
resta de falcons– és un
gran volador i no és fàcil de
distingir, si no s’hi està
avesat. Se la considera
una espècie establerta a la
comarca, on és més habitual principalment a l’estiu. ■
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Els artistes
de Palafrugell

P

alafrugell, igual que altres poblacions mitjanes
del país, conté entre els seus actius un important estol d’artistes, bàsicament pintors. Ben
pocs s’hi guanyen la vida. La majoria tenen la seva activitat artística com un hobby. Tot i això cal destacar la
qualitat de les seves obres.
Fins fa quatre dies la patum dels artistes locals era
Modest Cuixart. Al seu voltant es va crear una aurèola
d’admiració i simpatia. Anys enrere aquesta figura
cabdal de Palafrugell la personalitzava Josep Pla.
Morts aquests dos personatges, a la Vila del Peix Fregit, vam quedar orfes d’un referent. Hi ha alguns artistes que per la seva trajectòria i vida social són clars aspirants a ocupar aquesta dignitat. Són el pintor toscà
Tano Pisano i el texà Rodolfo W. Candelaria. Aquesta
pugna incruenta encara no s’ha resolt. Que quedi clar
que aquest estatus social no
té massa a veure amb el vaAl Centre
lor artístic de la seva obra,
Fraternal hi ha per bé que, en el seu estil,
una exposició tots dos en destaquen.
Palafrugell és terra d’artispermanent de tes. Alguns, nascuts aquí,
les cares més d’altres, incorporats. Rere Pisano i Candelaria sobresurpopulars de
ten Guillem Rocas, Victor
Dolz, Costa Sobrepera, MalPalafrugell
Iglesias, Lluís, Puig,
vistes per l’ull donado,
Aguiló, Bruguera, Sàbat, Bigas, Viladrosa, Plaja, Vergoclínic de Ros
nós, Dídac... La sala temporal d’exposicions en què s’ha
convertit la biblioteca pública registra més de 150 pintors que fan cua per exposar les seves dignes mostres.
Els darrers anys han aparegut noves formes d’expressió artística que tenen a veure amb el disseny i la informàtica. Hi ha un conjunt de joves promeses que trepitgen fort en aquesta disciplina.
No podria deixar de citar el meu amic Miquel Ros si
parlem d’artistes. Com a dibuixant a la ploma o com a
caricaturista no té rival. Al Centre Fraternal hi ha una
exposició permanent de les cares més populars de la
vila vistes per l’ull clínic de Ros. La nostra història pictòrica registra de fa temps gent que es va distingir per
la seva vena artística. Si anem enrere, entre els que ja
no es troben amb nosaltres, hauríem d’esmentar Serra, Pericot, Solés, Roger D. Bonnín, Martinell, Ribot,
Maria Ribot, Nicolau, etc. Si volem citar tots els artistes de la vila no podem deixar al marge els fotògrafs.
Despunten Salabert, Capellà, Dalmau, Bruguera, Català, Cané, Colom, S. Dalmau, Duram...

LA VIDA SOCIAL

Els Catarres a la festa
major de l’Escala
M.V.
L’ESCALA

La festa major de l’Escala
inclourà una cinquantena
d’activitats, en la línia dels
anys anteriors. “Aquesta
és una festa molt familiar i
intentem no deixar fora
ningú”, remarca Jordi
Roura, un dels portaveus
de la Comissió de Festes.

Entre les actuacions,
aquest any hi haurà Els
Catarres, autors de la famosa cançó Jennifer. Es
mantenen també activitats tradicionals com la
cursa d’Ofnis, la trobada
gegantera, la cercavila i el
pregó, que aquest any anirà a càrrec de Maria Lluïsa
Ferrer, presidenta de la
fundació Astrid-21. ■

