ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2014
A les 18h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Tamariu a
l’Ajuntament de Palafrugell.

ASSISTENTS:
Vocals:
Sr. Josep Gabarró
Sr. Xavier Rangel
Sr. Joan Tané Casadevall
Sr. Lluís Pellicer Trilla

Des del Consell excusen la presència de la resta de membres que formen part del
Consell de Gestió i Participació de Tamariu.
Comença la reunió amb la participació del regidor de Cultura de l’Ajuntament, Sr.
Xavier Rocas, el qual parla del cost que implica per aquest estiu 2014 de comptar amb
l’equipament de la Biblioplatja a Tamariu. Els membres del Consell havien demanat si
podien reduir la seva aportació econòmica, ja que suposa un cost important per a
l’associació.
Des del consistori s’exposa que el cost pels dos mesos d’estiu és de 6.000 euros,
4.500 dels quals els posa l’ajuntament i la resta l’associació (és el cost de la grua, el
material, etc...).
El Sr. Lluís Pellicer comenta que des de Tamariu es valora molt positivament comptar
amb l’equipament de la Biblioplatja, però, al mateix temps, demana quina solució es
pot plantejar per tal de reduir el pressupost.
El Sr. Xavier Rocas explica als membres del Consell que en l’anterior mandat s’havia
deixat de fer i que l’ajuntament ha realitzat un esforç per tal de recuperar-ho. Al mateix
temps, esmenta que no es tracta d’un tema econòmic sinó de mantenir la relació entre
ambdues institucions i el valor afegit al turisme que comporta disposar de biblioplatja
entre els visitants, ja que el turisme familiar és un dels principals referents de Tamariu.
Finalment, s’arriba a l’acord que l’associació aportarà una quantitat menor que l’any
passat, la qual estaria al voltant dels 1.200 euros.
El mateix regidor de Cultura, el Sr. Xavier Rocas, aprofita per comentar al membres
del Consell que l’ajuntament disposa del fons artístic del pintor Costa Sobrepera. En
aquest sentit proposa al Consell com veurien la col·locació al nucli d’una escultura en

ceràmica de dues marines de Tamariu pintades per l’esmentat pintor. Actualment, a
Tamariu no hi ha cap escultura pública i aquesta suposaria un element que es podria
convertir en emblemàtic.
Amb els membres del Consell es valora la millor col·locació de la peça i entre tots, es
decideix que el lloc més indicat seria al Passeig del Mar. Tot i això, des del Consell
comenten que ho proposaran a l’associació, però que ho veuen de manera positiva.
Després d’aquests dos punts, relacionats amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament, el
regidor de serveis, Sr. Xavier Rangel, comença parlant de temes pendents de l’anterior
reunió del Consell i es parla de tractament del sanejament de cara a la propera
temporada turística.
Des del Consell, el Sr. Tané esmenta que en una part del passeig l’estructura
comença a estar feble degut al desgast provocat pels temporals i que la situació és
preocupant. El regidor de Serveis comenta que s’hi està treballant amb constància,
que s’han iniciat converses amb aigües Costa Brava i que, per primera vegada s’ha
pogut treballar en la realització d’un mapa del clavegueram de Tamariu, fet que no
s’havia tingut mai i que ha suposat una tasca molt intensa i laboriosa. La incidència de
les pluges importants i la poca acceptació de la recollida d’aigua del sistema ha acabat
provocant aquesta problemàtica. En aquest sentit comenta que una fórmula seria que
en el lloc més proper a la riera es faci una actuació per canalitzar les plujanes
directament cap a la riera, i solucionar part del problema.
Paral·lelament, el mateix Sr. Tané comenta que a Tamariu temen que el col·lector es
pugi trencar degut al darrer temporal molt fort i que pugi baixar el Passeig del Mar.
Comenta que pateixen per si això es produís ara, ja que afectaria a tota la temporada
turística. En el mateix sentit, el Sr. Lluís Pellicer pregunta si tenen constància de quina
afectació hi ha sota el passeig.
Des de l’àrea de serveis es comenta que es farà una actuació per posar-hi pedres i
sorra, amb l’objectiu d’evitar aquesta situació de deteriorament.
Els membres del Consell comenten que prefereixen que es prengui la decisió de fer un
informe i es que comuniqui al departament de Costes perquè en tinguin constància.
El regidor explica que des dels serveis tècnics s’ha fet una planificació de treball per
poder anar acabant amb aquests problemes i que cada dia, durant tot l’hivern, hi hagut
gent treballant en el tema del clavegueram.
El regidor Sr. Josep Gabarró explica als membres del Consell que arrel de l’actuació
de l’any passat que es va fer a la Pineda de la Missa es treballa en un projecte per
millorar la zona. Es farà una renovació dels bancs, de la il·luminació (semblant a la que
hi ha a l’autovia) i la idea és executar-ho abans de l’estiu. Es farà arribar la
documentació a la gent del Consell quan estigui enllestida des dels serveis tècnics.
Pel que fa referència al carrer Aigua Xelida es proposa una reunió entre veïns afectats,
l’associació i l’ajuntament si es considera necessària. L’objectiu és recuperar el
projecte i actualitzar-ne el preu. Tot i això, des del Consell ho comentaran amb els
membres de l’associació i s’acabarà de valorar si aquesta reunió es convoca o no.
Pel que fa referència als temes de Costes, comenta que es millorarà la senyalització
del carril aquàtic, es posaran més boies i l’objectiu és potenciar aquesta activitat. El

regidor Rangel esmenta que es farà un arranjament a la barraca i després la gestió es
realitzarà a partir de la signatura de convenis.
Finalment, els hi explica que pel que fa referència al camí de ronda, el Ministeri té el
pressupost per fer la part de l’Àvia Catalana, uns 450 metres que ja es podria fer,
mentre l’ajuntament podria assumir un altre tram. Des de fa, aproximadament, un mes
s’ha entregat tota la documentació necessària.
L’últim tema que es parla és el de la recollida d’escombraries. Des de l’ajuntament, el
regidor Rangel comenta que es farà un major incís en la recollida comercial i en la
recollida del vidre (evitant el tema dels horaris de recollida del camió). Paral·lelament
també es buscaran solucions a la recollida de la domèstica.

S’aixeca la sessió a les 8 del vespre.

