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EFECTES DE LA LLEVANTADA

Llançà paga car
el retard en la
protecció del port
! Les onades enderroquen parcialment l’edifici
de la llotja i el patró major acusa Iniciativa
d’haver aturat l’ampliació del dic exterior
LLANÇÀ | SANTI COLL

Les fortes onades de la llevantada de Sant Esteve no van tenir pietat amb l’edifici de la llotja del peix
de Llançà. Els pescadors i els veïns
van poder descobrir, a primera
hora del matí de divendres, que l’aigua havia enderrocat bona part de
l’edificació, a part de provocar d’altres danys en el port esportiu i en
els restaurants i habitatges de primera línia de mar.
El secretari general de Mobilitat,
Manel Nadal, i la gerent de Ports de
la Generalitat, Dolors Ropdríguez,
es van desplaçar al lloc dels fets el
mateix divendres al migdia. Els
pescadors estaven indignats i alguns d’ells patien per la sort de les
seves barques mentre el temporal
encara castigava de valent la Mar
d’Amunt. Alguns patrons havien
optat el dia abans per portar els vaixells fins al Port de la Selva.
Divendres, l’aigua saltava amb
força per sobre del dic de llevant del
port pesquer, que està pendent d’una ampliació des de fa temps per a

Els pescadors busquen
ara un lloc alternatiu per a
descarregar i subhastar el peix
quan puguin tornar a feinejar
millorar-ne la seguretat i augmentar la seva capacitat d’aguantar
temporals. L’obra, pressupostada
però pendent de realitzar, arribarà
tard. El patró major de la confraria
llançanenca, Antoni Negre, estava
al peu del canó i explicava a l’EMPORDÀ que “el projecte està aprovat per Ports però tenim la interferència d’Iniciativa per CatalunyaVerds que s’ha posat en contra del
tema per qüestions d’impacte ambiental. Que vinguin aquí i veuran
l’impacte del temporal. Un desastre”.
La llotja, que estava en obres, ha
perdut bona part del seu equipament. Els pescadors busquen ara
un lloc alternatiu per descarregar i
subhastar el peix quan puguin tornar a feinejar.

Espectacular Els cops de mar afecten el Castellar i una part del port esportiu
! A dalt, la llotja mig enderrocada a primera hora de divendres. Els pescadors
encara patien per les seves barques mentre les onades saltaven per sobre del dic.
L’aparcament del Castellar no va poder aturar la força de la tempesta que va afectar
també el port esportiu i els establiments d’enfront de mar a Llançà.

SI VOLEU SABER-NE MÉS I VEURE IMATGES:

WWW.EMPORDA.INFO

Si teniu fotos espectaculars, feu-nos-les arribar

direccio@emporda.info
ROGER LLEIXÀ

L’Escala reclama ara amb urgència
la reparació del passeig marítim
! L’alcalde qualifica d’”important” la destrossa al litoral, que també ha afectat Montgó
L’ESCALA | MARC TESTART

Nombrosos curiosos van poder
observar el cap de setmana passat
les destrosses ocasionades per la
llevantada del dia de Sant Esteve al
litoral escalenc. La part més danyada va ser passeig marítim, al qual
van quedar ensorrats uns 150 metres. “És una de les destrosses més
importants que hi ha hagut en tota
la Costa Brava”, manifestava l’alcalde de l’Escala, Estanis Puig, el
qual va recórrer el mateix dissabte,
un cop amainat el temporal, tot el
tros afectat.
Puig assegura que aquests fets

han “precipitat” els projectes que
tenien per refer el passeig marítim,
després que a mitjan d’aquest any
2008 s’ensorrés una part del paviment. De resultes d’aquests problemes, el consistori va decidir traslladar el mercat setmanal, que des
de l’estiu es fa al Camí Ample. “Ara
s’haurà de replantejar tot el passeig; no ha de ser una reparació
d’urgència sinó que s’ha de fer un
projecte ben pensat”, remarca l’alcalde escalenc. Alguns habitatges i
restaurants de primera línia de mar
van quedar afectats per la llevantada, que va arrencar arbres.

Un altre dels punts del litoral escalenc que va resultar afectat per la
llevantada va ser el passeig de
Montgó, que havia estat inaugurat
el passat estiu després d’unes obres
que s’havien retardat molts mesos.
Com a conseqüència d’això, el passeig va quedar enrunat. El passeig
d’Empúries va patir “els efectes d’una llevantada habitual”, segons Estanis Puig.
Aquests dies, les administracions estan fent les avaluacions dels
desperfectes de la llevantada per
després poder estudiar les actucions a realitzar.

Visita Martinoy veu la magnitud de la tragèdia
! Dissabte passat, tant el delegat del govern de la Generalitat a Girona, Jordi
Martinoy –a la foto amb l’alcalde Estanis Puig–, com el sotsdelegat del govern estatal
a Girona, Francesc Francisco Busquets, van passejar-se pel municipi escalenc per
contemplar les destrosses del temporal.
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El passeig marítim de l’Escala va resultar greument afectat per la llevantada. ROGER LLEIXÀ
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