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Local L’Alt Empordà

n Roses ha col·locat una llambor-
da Stolpersteine en memòria 
d’Ermengol Romañach, víctima 
de l’Holocaust. Fa una setmana va 
tenir lloc la col·locació al número 
33 del carrer Peralada, en record 
del rosinc Ermengol Romañach 
Coll, víctima de l’holocaust.  

La de Roses ha esat la primera 
de les 119 llambordes que el Me-

morial Democràtic preveu ins-
tal·lar, entre maig i desembre 
d’enguany, en memòria dels de-
portats als camps de concentra-
ció nazis. Prèviament a la col·lo-
cació de la llamborda, el regidor 
de Memòria Històrica de Roses, 
Joan Plana, va recordar la vida i fi-
gura d’Ermengol Romañach fins 
a la seva mort al camp de concen-
tració de Güsen. 

 L’alcaldessa de Roses, Montse 
Mindan, va agrair la tasca desen-
volupada per l’Arxiu Municipal de 
Roses al llarg dels darrers tres 
anys, que permetrà visibilitzar i 
fer reflexionar rosincs i visitants 
sobre els fets històrics.

Una llamborda em memòria 
d’una víctima de l’holocaust

DdG. ROSES

u Roses instal·la la peça 
que recorda Ermengol 
Romañach, mort 
al camp de Gusen

n Arran de la instal·lació de la 
planta de biogàs al municipi de 
Vilanant, a finals del 2019, el tràn-
sit de vehicles pesants, que han 
de passar per Avinyonet de Puig-
ventós, s’ha incrementat notable-

ment i, alguns dies, es multiplica 
per deu, segones les dades muni-
cipals. «Aquests vehicles han de 
travessar per un carrer del nostre 
municipi, com a única via quan 
van carregats, per arribar al seu 
destí, amb el consegüent risc per 
a la seguretat dels veïns i veïnes.  

Danys a l’asfalt i carrers 
A banda d’aquesta problemàtica, 
el trànsit continuat d’aquesta 
mena de vehicles de gran tonat-
ge provoca importants danys a 

l’asfalt del carrer i, fins i tot, a les 
façanes d’alguns habitatges», ha 
expliat l’alcaldessa d’Avinyonet, 
Júlia Gil. 

Juntament amb l’alcaldessa de 
Vilanant, Anna Palet, van valorar 
la necessitat de trametre a la Di-
putació de Girona la problemàti-
ca i proposar la necessitat d’una 
via alternativa per a aquests vehi-
cles.  

El responsable de la xarxa vià-
ria de la Diputació de Girona, Jor-
di Xargay, es va reunir, dijous pas-
sat, amb les dues alcaldesses per 
iniciar els tràmits per trobar una 
solució.  

A banda de la via per a vehi-
cles, també van estudiar fer un 
carril per als vianants per anar a 
peu fins al cementiri d’Avinyonet 
o a la parada de bus de la carrete-
ra N-260.

La Diputació estudia 
un canvi a la carretera 
d’Avinyonet a Cistella

MARC TESTART. CISTELLA

u La planta de biogàs 
a Vilanant ha suposat 
un increment del pas 
de vehicles d’alt tonatge

n La Iaeden alerta que Llançà 
preveu construir als terrenys pro-
pers a la platja de la Farella, la dar-
rera pineda davant del litoral. 
Considera que és contrària al dret 
urbanístic i va contra el seu propi 
Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU) de 2002. Demanen que 
apostin per una gestió sostenible 
i per la conservació de la pineda 
com a «últim retall de bosc a pri-
mera línia de mar» i «preservant 
així els seus valors naturals i cul-
turals». L’Ajuntament ha aprovat 
inicialment el Pla de Millora Ur-
bana del sector de la Farella, que 
compleix el planejament i supo-
sa consolidar la trama urbana.  

Es tracta d’una zona de bosc 
rodejada de xalets. Són 1,5 hectà-
rees de terreny on es preveu cons-
truir quatre blocs de pisos de fins 
a dues plantes (9,6 metres d’altu-
ra) amb un total de 63 habitatges, 
tres habitatges unifamiliars i un 
hotel a primera línia de mar de 
1.144 metres quadrats. 

 

Dues cases construïdes 
A la zona, Iaeden ha explicat que 
«hi ha dues cases, una d’habitada 
i una de deshabitada, que es van 
fer el segle passat i que el consis-
tori ha proposat catalogar com a 
Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL)». Els propietaris dels ha-
bitatges han presentat al·legaci-
ons. 

Per a l’entitat, les noves cons-
truccions «a banda de suposar la 

tala de bona part de la pineda ac-
tual, també acabaran de consoli-
dar el continu urbà del municipi 
i generaran una pantalla cons-

tructiva al que avui és l’única plat-
ja de Llançà amb una pineda al 
darrere, fet característic que fa 
que molta gent li tingui una espe-
cial estima, tant dins com fora de 
la població». 

Des d’un punt de vista legal, 
Iaeden considera que «la propos-
ta que fa l’Ajuntament és contrà-
ria al dret urbanístic». «La fórmu-
la que utilitza l’aAjuntament van 
contra el seu propi Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU), 
que data del 2002 però realment 

és una còpia quasi sencera del 
redactat l’any 1982», diuen. 

Perquè «tant la legislació actu-
al com reiterades peticions per 
part d’urbanisme han instat el 
consistori a actualitzar el seu 
PGOU per adaptar-se a la nova 
normativa i fer una gestió actua-
litzada del seu territori, seguint la 
línia marcada per la legislació ac-
tual de desenvolupament soste-
nible», constaten. Iaeden posa de 
manifest que «l’Ajuntament duu 
quasi 40 anys sense posar al dia el 

seu planejament i això fa que des 
del consistori es busquin mesu-
res contràries al dret urbanístic 
per gestionar els seus sòls, fent 
propostes més del segle passat 
que no d’aquest, projectant la ur-
banització de l’última pineda a 
primera línia de mar del munici-
pi, en comptes d’apostar per la 
seva conservació i valorada». 

Per això demanen que l’Ajun-
tament «faci els deures» i «actua-
litzi el seu PGOU» apostant per 
una gestió sostenible. 

 

Aprovat inicialment 
L’alcalde de Llançà, Francesc 
Guisset, ha explicat que uns pro-
motors han presentat el pla de 
millora que s’ha tramitat i apro-
vat inicialment. Que compleix el 
planejament de Llançà i no per-
metre-ho seria haver-los d’in-
demnitzar.  

A partir d’aquí s’obre el perío-
de d’al·legacions i s’han tramitat 
a totes les administracions que 
han de fer informes favorables o 
desfavorables.  

És un pla de millora urbana, 
diu Guisset, perquè «està en un 
lloc on no calen infraestructures, 
s’ha de millorar la connectivitat 
amb la resta del sòl urbà consoli-
dat». Guisset apunta que és jus-
tament el que planteja el Pla Di-
rector Urbanístic superior, que 
s’ha de donar continuïtat a la tra-
ma urbana i concentrant edifica-
cions. Per aquest motiu s’ha op-
tat per blocs de pisos. 

Iaeden s’oposa a la construcció d’un 
hotel i pisos a tocar d’una platja a Llançà
u L’entitat demana que es freni perquè és contrària al dret urbanístic i perquè suposa urbanitzar a la darrera pineda 
davant del litoral  uL’Ajuntament ha aprovat el pla inicialment i sosté que consolida la trama urbana
CARME VILÀ. LLANÇÀ

La platja de la Farella de Llançà on s’espera desenvolupar les noves construccions. CONXI MOLONS

S’espera construir 
quatre blocs de pisos 
de dues plantes, tres 
habitatges unifamiliars 
i un hotel 

Xavier Perez Paul


