ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 15 DE MAIG DE 2014
A les 19h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Tamariu a l’Hotel
Tamariu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals:
Sr. Albert Gómez
Sr. Josep Gabarró
Sr. Fede Prats
Sr. Xavier Rangel
Sr. Joan Esteba
Sr. Lluís Pellicer Trilla

Comença la reunió repassant alguns temes que quedaven pendents de les últimes
reunions.
Sobre l’obra cedida per part de l’artista Costa Sebrepera es parla de buscar la millor
localització, ja que hi ha controvèrsia entre els membres de l’Associació. Per aquest
motiu, el Consell demana poder veure l’obra i llavors escollir el lloc. El regidor Xavier
Rangel explica de quin material estaria feta l’escultura i comenta que la única cosa que
demana el propi artista és que estigui en un lloc privilegiat per tal que els visitants la
pugin veure.
Després d’aquest punt, 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, ja que és un tema que preocupa
als diferents membres del Consell.
El regidor esmenta que en el seu moment, aquest passat hivern, des dels serveis
tècnics de l’ajuntament es van fer anàlisis per evitar problemàtiques. Es va realitzar un
mapa molt exhaustiu del clavegueram que permet saber els metres cúbics que arriben,
saber quins són els principals elements que es poden aplicar en moments de pluges
fortes i com encaixen en les necessitats del nucli de Tamariu. Comenta que s’ha fet un
pla de xoc, el qual passa per 2 o 3 elements diferenciats.
1.- S’ha parlat amb el Consorci Costa Brava per augmentar el calendari i potenciar el
bombeig per evitar que només funcioni de 15 de juny a 15 de setembre.

2.- S’ha fet un baypas a Rocarrubia per tal que es pugi actuar quan hi hagi una
excessiva aportació d’aigües.
3.- Des de l’ajuntament s’han canviat les tapes i s’han fet tubs de sortida per tal de
facilitar la sortida de l’aigua.
Malgrat tot això, el regidor esmenta que es mantenen els problemes de les rieres que
van al clavegueram. I que des de la Caleta fins a baix hi ha problemàtiques difícils de
resoldre quan plou més de 15 litres per metre quadrat.
Amb tot això, l’objectiu és que, passat l’estiu, a partir del mes d’octubre es pugin seguir
fent aportacions per evitar els problemes de l’any passat.
En aquest sentit, des del Consell manifesten que estan espantats per la situació del
passeig i, al mateix temps, esmenten que si es produís una afectació gran durant
l’estiu el passeig es podria quedar malmenat amb les conseqüències pel sector turístic.
En un altre ordre de coses, sobre obres que afectaran al nucli de Tamariu, des de
l’ajuntament es comenta que la setmana vinent s’iniciarà l’asfaltat d’un tram de la riera
fins el got de vi i la previsió és que l’obra duri uns 10 dies. En el mateix projecte es
treballarà per millorar la connexió telefònica.
Sobre el tema del camí de ronda, des de l’ajuntament s’informa als membres del
Consell que hi ha notícies del Departament de Costes, de moment. Des de la última
vegada que hi va haver comunicació, no se sap res més. Al mateix temps, l’alcalde
comenta que l’ajuntament té una part pressupostada que s’hauria d’obrir i que s’anirà
avançant perquè hi ha voluntat que sigui així. Tot i això, cal la col·laboració del Govern
Central. L’objectiu és arreglar la baixada de l’entrada dels metges fins Aigua Xelida.
Sobre el tema del Carril aquàtic, enguany es millorarà tot el que té a veure amb la
senyalització. Al mateix temps, es farà homogènia la imatge i des de la Diputació de
Girona s’engegarà el projecte Vies Braves (que és semblant a la idea de les Vies
Verdes). Es comptarà amb informació actualitzada en un web, hi haurà més boies i es
treballarà per reforçar el producte després de l’experiència del primer any. També es
busca que el dia abans de la Radikal MarBrava es faci una trobada a Tamariu.
L’últim tema que es parla és del Bus Turístic i des del Consell manifesten la satisfacció
de comptar, enguany, amb una proposta com aquesta.

S’aixeca la sessió a les 8 del vespre.

