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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 28 DE DESEMBRE DEL 2015

Resum de l’any 2015

Baix Empordà

La runa de
la Pletera ja
no destorba
No serem prou conscients de la transcendència de la recuperació
de la franja costanera
de la Pletera a l’Estartit
fins que disposem la miJoan
rada àmplia que ofereix
el temps i el repòs,
Puntí
aquell oblit temporal
La Bisbal
que permet obtenir allò
descrit com a perspectiva històrica. Ningú dubta ara mateix de l’oportunisme
encantador d’aquells ecologistes locals
que acampaven allà pels anys vuitanta a
Sant Pere Pescador sota la mirada de la
Guàrdia Civil per impedir la victòria de
l’urbanisme desenfrenat i deixar una herència impagable a les noves generacions. A la Pletera li va tocar la loteria
quan la Unió Europea va adjudicar-hi 2
milions d’euros destinats a passar el
typp-ex per una plana lamentable de la
història i esmenar la bestiesa d’enterrar
una extensa zona d’aiguamolls. Durant
aquest 2015 el seny conservacionista ha
enterrat el primitiu “les basses porten
mosquits, eixuguem-les!”. Les màquines
entraven a la Pletera per retirar runa el
dijous 5 de novembre. Una data històrica
per al territori. Van venir i se les esperava. Ara la renaturalització avança amb
força i ja no té cap aturador.
L’any ha donat per a més al litoral
nord del Baix Empordà. Prop de la Pletera, al passeig dels Griells, els veïns s’han
sabut mobilitzar per exigir als polítics en
un any ocupat per l’empatx de promeses
pròpies de les campanyes electorals. De
les seves queixes arriben les reaccions
de Madrid: protecció per a uns habitatges construïts on el mar fa anys era
l’amo i l’escalfament climàtic l’empeny
a tornar-ho a ser. La posada a licitació
(en plena precampanya del 20-D) de les
obres del passeig del Molinet, una reivindicació amb un pòsit de més de vint
anys al darrere, va fer obvi que el desglaç inversor espanyol al Baix Empordà
és controlat: lent i força interessat.
D’alarmes, també n’hi ha hagut, a la
zona. L’arribada molt probablement intencionada del cargol poma als arrossars de Pals i el Baix Ter, a Fontclara
(Palau-sator) va posar els arrossaires i
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VICTÒRIA · La renaturalització d’aquesta plana arran de
mar s’ha erigit com el paradigma del triomf de la consciència
ecològica sobre la cobdícia HISTÒRIA · L’arribada del
cargol poma a Pals, la constitució de l’EMD de l’Estartit i
l’enderroc dels primers hotels Anlló, altres notícies de l’any

Carles Bisbe
Al febrer l’Ajuntament i la Generalitat pactaven la celebració
d’un darrer xou Rambo a Llafranc. Carles Bisbe, nebot del Gitano de la Costa, ha estat escenificant-lo durant vint-i-cinc anys.
Era un xou turístic cridaner per a
forasters i discutit per autòctons
que va anar a més, i que el
22 d’agost passat es va
celebrar per últim cop
a la platja. S’hi va fer
a l’engròs, amb arribada amb helicòpter inclosa. Bisbe ja ha dit
que no l’enterrin
abans
d’hora.

La Pletera, a l’Estartit, un cop retirada la runa, en una imatge aèria ■ LIFE PLETERA

les autoritats en alerta. Mesos després
sembla que s’ha eradicat i l’amenaça de
plaga ha deixat de moment només els
pagesos amb el cor encongit.
A l’Estartit, altre cop, han estat de festa grossa. Els polítics locals es van mudar
de debò per celebrar la constitució, al febrer, de l’entitat municipal descentralitzada (EMD), un òrgan que dota d’autonomia el nucli costaner i que molts veuen com un pas intermedi cap a la independència de Torroella. Després de les
primeres eleccions a l’EMD, les disputes
pel traspàs de competències s’han desfermat i la moguda vida política local torroellenca s’ha posat a fer xup-xup.
Si alguna cosa ha estat l’any 2015
són dotze mesos ben farcits d’eleccions.
Al mes de maig van arribar les locals,
que van portar relleus a les alcaldies de
Sant Feliu de Guíxols, on Carles Motas
(TSF) va prendre el relleu a Joan Alfons
Albó (CiU); a Palamós, on el republicà
Lluís Puig, contra pronòstic, va arrencar l’alcaldia a la socialista Teresa Fer-

rés (PSC); a Santa Cristina d’Aro, on
Xavi Sala (ERC) va arraconar l’incombustible Josep Llensa (CiU), i a la capital de la comarca, on Lluís Sais (ERC)
va recuperar l’alcaldia. Aquesta cita
electoral va portar també governs antagonistes, com el de Castell-Platja d’Aro,
on Giraut (CiU) va deixar ERC amb un
pam de nas, pactant amb el PSC, i a
Torroella, on Cordon (CiU) i Rufí (ERCJunts) pactaven després d’unes maniobres d’última hora que deixaven fora
del govern la UPM i LEST, acord que ja
havia estat fins i tot anunciat
Les eleccions espanyoles del 20-D han
confirmat el canvi de panorama polític. El
domini convergent del 2011 arreu de la
comarca ha deixat pas a l’entrada del vot
republicà d’ERC, que ha guanyat a catorze municipis. La victòria d’En Comú Podem a Sant Feliu de Guíxols era una excepció a la comarca, però un clar reflex
d’allò que acabava de succeir al país.
Els germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols van deixar una fortuna a la Generalitat quan van morir, el darrer d’ells, Fran-

cisco, l’any 2002. El procés de venda del
llegat intestat s’ha accelerat al llarg del
2015. La velocitat s’ha elevat tant que han
arribat els primers enderrocs, esdeveniments que han aixecat expectació entre
els guixolencs “de tota la vida”. A l’octubre
s’iniciava la demolició dels antics hotels
Rex I i Noies, com a primer pas ferm per a
la construcció d’un nou hotel, l’Elke, que
serà de quatre estrelles i tindrà 65 places
hoteleres al cor de la població.
Al litoral empordanès hi ha començat
una altra transformació. La modernització del port de l’Estartit ha començat
amb pas ferm. Les màquines hi han entrat per començar pel contradic de garbí.
Hi destinaran 12 milions d’euros al llarg
de quatre anys. A Sant Feliu s’ha sentit a
parlar del reforç exterior del dic de recer,
i la transformació del Port d’Aro, a diferència de la resta, s’ha amanit de polèmica. Si alguna decisió ha estat celebrada
per tothom ha estat l’anunci d’obertura
de Palamós com a frontera Schengen, un
anunci més en any electoral, que es materialitza, això sí, a poc a poc. ■

