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Sant Feliu de Guíxols va donar el tret de sortida al cap de setmana de rues de Carnaval dels municipis de la Costa Brava amb la celebració ahir a la tarda de la cercavila, en què van prendre part 63
colles que van desfilar en un recorregut d’uns 1.000 metres. La rua va començar a les sis de la tarda i la celebració va seguir amb el Ball del Tongo a la Corchera. Avui, serà el torn de Platja d’Aro i
Palamós, com a rues de més referència a la comarca. Ahir també va ser dia de rues escolars, com la dels alumnes de la llar d'infants municipal Ses Felugues de Begur (imatge de dalt a la dreta) i els de
l’escola Portitxol de l’Estartit (a baix, a la dreta). La rua de Begur és avui a la tarda, mentre que la de l’Estartit serà diumenge a la tarda.



Sant Feliu de Guíxols arrenca el cap de setmana de les rues

El director del Club Nàutic Es-
tartit, Eugeni Figa, ha afirmat que
la sorra que s’extreu del port arran
de les obres que du a terme i que
s’aplega a la platja no està conta-
minada. Ha exposat que abans
de començar les obres es van fer 21
analítiques i en cap es va trobar
contaminació per hidrocarburs o
metalls pesants. Només va detec-
tar-se un petit percentatge dins de
l’àmbit de la Fase III que no es pot
reaprofitar en platges per mida i
perquè conté restes orgàniques,
cosa que tampoc vol dir que esti-
gui contaminada. El director ha co-
mentat que dins la Fase I, que és la
que ara s’executa, es preveu treu-
re uns 48.000 metres cúbics de sor-
ra. La que ja s’ha tret s’amuntega de
moment a la platja a l’espera que
Costes de la Generalitat autoritzi
un nou destí: el sistema de dunes
de la Pletera i la platja dels Griells.

El grup municipal d’UPM, a
l’oposició a l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí, va preguntar en
el darrer ple per una instància re-

gistrada per l’entitat ecologista
Gent del Ter perquè la corporació
s’interessés per la contaminació de
la sorra que es draga. L’Ajuntament
va traslladar la consulta al Club,
que va comunicar que no hi havia
cap tipus de contaminació. 

Eugeni Figa ha explicat que, a
més de les analítiques que es van
fer abans de les obres, el desen-
volupament dels treballs es fa sota
un control ambiental permanent,
amb noves analítiques cada 15
dies de la sorra que surt.

Quant a l’arena que s’aplega a
l’aparcament de la platja, el direc-
tor del Club ha explicat que comp-
ta amb el permís de Costes de

l’Estat. Eugeni Figa ha afegit que hi
ha aquest punt d’acumulació per-
què estan pendents que la Gene-
ralitat doni llum verd a un nou des-
tí. Inicialment, la Generalitat va de-
terminar que la sorra s’havia d’a-
bocar al mar. Fruit d’estudis pos-
teriors que demostren que la ba-
dia perd sorra i l’interès tant de l’A-
juntament com del Parc Natural
per aprofitar-la per regenerar plat-
ges i dunes, el Club ha demanat
aquest nou destí, que està pendent
d’una ponència ambiental. El Club
farà el trasllat sempre que sigui per
regenerar platja. El director ha
concretat que una part petita de
sorra es queda a l’obra.

L’ESTARTIT | CARLES TORRAMADÉ

L’entitat tramita el canvi
de destí perquè serveixi per
regenerar dunes de la
Pletera i la platja dels Griells



La sorra dragada del port i que es troba a l’aparcament de la platja.

El Club Nàutic Estartit
informa que la sorra del
port no està contaminada
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La Policia Local de Castell-Plat-
ja d’Aro ha enxampat dues dones
joves que robaven vianants utilit-
zant el mètode «Teletubbies» –o la
falsa abraçada– on els lladres ab-
racen persones d’edat avançada i
aprofiten per robar-los diners i
objectes de valor com rellotges o
collarets. Els fets van succeir el di-
umenge passat quan els agents van
rebre l’avís d’un ciutadà que es tro-
bava a l’avinguda S’Agaró de Plat-
ja d’Aro, al qual les detingudes
van intentar abraçar. Es dóna el cas
que l’home havia estat víctima
d’aquest mateix tipus de robatori
uns dies abans a Esplugues de
Llobregat, on li van sostreure el re-
llotge. La víctima, que va reco-
nèixer una de les joves com una de
les autores del robatori al munici-
pi barceloní, les va seguir i va
apuntar la matrícula del cotxe.

El mètode de la falsa abraçada
o «Teletubbies» és un sistema que
utilitzen els lladres per emportar-
se diners o objectes de valor. Els
delinqüents busquen persones
d’edat avançada i fent veure que els
coneixen els abracen al carrer. És
en aquell moment quan els sos-

treuen diners, rellotges, collarets o
qualsevol objecte de valor que
portin. Posteriorment, justifiquen
la seva acció aparentment amis-
tosa i es disculpen assegurant que
havien confós la persona. 

A Platja d’Aro, l’home va expli-
car que dues joves havien intentat
robar-lo mitjançant aquest siste-
ma. Un cop va desfer-se de les no-
ies, les va seguir fins a un vehicle
–un Opel Astra de color negre– i va
apuntar-ne la matrícula. Amb el
sistema de càmeres de videovigi-
lància del municipi, els policies van
introduir el número de la matricula
al programa i van localitzar, segu-
ir i interceptar el vehicle. Els agents
van identificar els quatre ocu-
pants  –dos homes i dues dones–,
tots ells amb múltiples antece-
dents per delictes contra el patri-
moni, principalment furts i roba-
toris amb violència i intimidació. 

Les dues dones tenien ordres de
crida i cerca i, per això, van dete-
nir-les. Entres les dues acumulaven
un total de 73 antecedents poli-
cials. Els agents també van escor-
collar el vehicle i les quatre per-
sones però només van trobar una
gran quantitat de diners en efectiu.
Les investigacions policials apun-
ten que les dones i els seus acom-
panyants formen part d’una or-
ganització criminal que actua ar-
reu de Catalunya, especialment a
Barcelona i a diverses ciutats tu-
rístiques.
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Ho van intentar amb un
home, el qual havia estat
víctima del mateix mètode
uns dies abans a Esplugues



Enxampen a Platja d’Aro
dues dones que robaven
amb la falsa abraçada
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