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BAIX EMPORDÀ

Firmes a Sant Feliu
per mantenir a Rius i
Calvet una escultura
a ‘La Costa Brava’, de Rebull, és a la placeta Ferran Agulló i es
coneix com ‘La Pepita’ a L’executiu diu que la deixarà a l’àmbit
Emili Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Un guixolenc, Albert
Valls, ha emprès una campanya de recollida de firmes per internet en què
reclama la preservació de
l’escultura La Costa Brava, del reusenc Joan Rebull (1963) i l’estany de la
placeta Ferran Agulló dins
de la reforma i reurbanització del passeig Rius i
Calvet, que s’iniciarà a finals d’any. El projecte preveu la supressió de la font i
un emplaçament alternatiu de l’estàtua –un homenatge a la figura que va batejar la Costa Brava–, amb
la intenció de ressituar-la
“en un punt destacat da-

L’escultura ‘La Costa Brava’, coneguda popularment com
‘La Pepita’ i obra de Joan Rebull, es ressituaria a prop ■ E.A.

vant del mar”.
La iniciativa, però, ja ha
fet mobilitzar en tot just
48 hores més de 400 persones, guixolenques i d’altres procedències. Diverses demanen la preservació del conjunt de la bassa
“de la senyora Pepita”
–com els ganxons anomenen popularment l’escultura–, integrada com a mínim dins de la reforma del
sector.
Període d’al·legacions
El projecte de reurbanització del racó de Garbí,
centrat en el passeig de
Rius i Calvet i el calaix que
canalitza la riera del Monestir fins a la desembocadura, comprèn també la
plaça de Ferran Agulló i els
altres dos espais que s’allunyen del front marítim, i
es va aprovar la setmana
passada en un ple extraordinari, amb un pressupost
de 3 milions d’euros.
Ara, però, es manté
obert fins al dia 2 de setembre el període d’exposició pública i al·legacions,
durant el qual els promotors de la iniciativa esperen que, a més de les signatures, es presentin instàncies en defensa del conjunt. ■
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SANTA CRISTINA D’ARO

6.400 persones amb
Blaumut a La Santa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Més de 8.000 persones van
passar dimarts per La Santa
Market, a Santa Cristina
d’Aro, i els responsables del
recinte xifren en 6.400 la
punta d’aforament simultani
que van registrar-hi entre les
22.30 i les 23.30 h, durant
l’esperada actuació que el
grup Blaumut –després d’ha-

ver de cancel·lar el concert
previst l’1 de juliol pel risc de
calamarsada– hi va oferir en
una de les dates que els permetia l’agenda. El concert,
que va acabar pels volts de la
mitjanit, va afavorir que el
recinte batés el rècord
d’afluència diària en la recta
final de la temporada. ■ E.A.

Un 20% més de viatgers als busos
de Begur que enllacen les platges
BEGUR

La remodelació del servei
de transport no regular
d’autobús a les platges de
Begur durant la temporada estival ha comportat un
increment del nombre de
viatgers de quasi un 20%
respecte a les xifres del ju-

liol de l’any passat. Segons
dades de l’empresa responsable, Sarfa, durant el
juliol el servei de platges
ha transportat 6.937 viatgers, mentre que el juliol
de l’any passat van ser
5.910
A més, amb el reforç
d’expedicions a sa Tuna i
Aiguablava, aquestes plat-

ges han doblat el nombre
de viatgers, sense oblidar
la tercera platja, sa Riera,
que és la més gran del municipi, amb un increment
d’un 60%. El creixement
també està molt relacionat amb el fet que el servei
no deixa de fer-se durant
dues hores a la tarda, com
passava abans. Aquest

any, entre les 14 h i les 16
h, els busos han transportat uns 1.500 viatgers.
“Estem molt satisfets dels
resultats del servei i queda
clar que hem de continuar
incentivant-lo, fent que la
gent s’acostumi a deixar el
cotxe a Begur”, diu el regidor de Turisme, Eugeni
Pibernat. ■
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Redacció

La platja de sa Riera, a Begur, la que congrega més veïns i
turistes al municipi ■ AJ. DE BEGUR

