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● Barcelona va tornar a
ser ahir l’escenari de di-
verses celebracions vincu-
lades al Dia Internacional
del Poble Gitano. Al matí
el president del Parlament,
Ernest Benach, va oferir
una recepció a més d’un
centenar de representants
d’aquesta comunitat, en-
capçalats pel president de
la Federació d’Associa-
cions Gitanes de Catalu-
nya (Fagic), José Santos.
En el transcurs de l’acte,
en què hi havia presents
membres de tots els partits

amb representació parla-
mentària, Benach va ani-
mar els representants de la
comunitat a participar en
la societat global «incor-
porant la cultura que ens
ofereixen les noves tecno-
logies».

Les celebracions es van
acabar al vespre amb un
espectacle de llum a les
fonts de Montjuïc, que en
aquesta ocasió es va il·lu-
minar amb els colors de la
bandera del poble gitano.
La pluja va deslluir l’acte,
en què hi va haver un cen-
tenar d’assistents.

El poble gitano celebra el
seu dia internacional
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Una família, contemplant l’espectacle de llum i colors a les fonts de Montjuïc, ahir al vespre. / ANDREU PUIG

El traçat escollit és una
barreja de les dues opcions
sud que s’havien presentat
l’estiu passat, amb algunes
novetats. La carretera co-
mençarà abans de l’entra-
da a Corçà, però, si abans
el dibuix passava relativa-
ment a prop del barri de
Santa Cristina i a tocar de
l’ermita homònima, ara la
curvatura de la via fa un
angle més obert. D’aques-
ta manera, el traçat entra al
terme de Cruïlles i s’apro-
pa a Monells. Allà, s’hi
preveu un enllaç que con-
nectarà amb la carretera
entre Corçà i Monells, des
d’on sortirà un vial que

anirà fins a la rotonda de la
carretera de Verges.

Això també permet allu-
nyar-se d’un polvorí que
hi ha a Corçà, respectant

els marges de distància.
Just després de l’enllaç es
farà un túnel que salvarà el
pas per Vacamorta, i les
terres que es treguin de la

perforació podran servir
per als terrissaires de la
Bisbal.

Tot seguit, hi ha un en-
llaç amb la carretera cap a

Cruïlles, que també servi-
rà d’accés a la Bisbal i que
s’ampliarà en aquest tram.
Un cop passat el viaducte
sobre el Daró, es deixa

oberta la porta a fer un en-
llaç amb la carretera de la
Ganga, si bé Nadal va dei-
xar aquesta decisió a les
mans de l’Ajuntament. A
partir d’aquí, la variant gi-
rarà en direcció a Fonteta i
allunyant-se de les Gavar-
res, fins a tornar a enllaçar
per darrere del polígon de
Vulpellac amb el traçat ac-
tual de la C-66 abans de
Sant Climent de Peralta. A
l’altura de Fonteta hi haurà
un últim enllaç amb el ca-
mí que va de la Bordeta a
Fonteta. El pas es farà amb
un petit túnel per l’est del
nucli per minimitzar l’im-
pacte visual.

Nadal es decanta per l’opció sud de la variant
de la Bisbal, però amb canvis en el traçat

El nou projecte inclou un túnel a Fonteta i acosta la via a Monells per allunyar-se del barri de Santa Cristina de Corçà
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● No hi va haver sorpresa. Fidel a la seva
posició històrica, el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, va anunciar ahir que el govern s’ha

● El conseller Joaquim Nadal no
va amagar ahir que la decisió sobre
la variant de la Bisbal tornarà a ge-
nerar controvèrsies. «Estic prepa-
rat per a tot», admetia Nadal, que
va reconèixer que els traçats sud i
nord presentaven un nombre simi-
lar de punts a favor i en contra i que
molts dels arguments podien tenir
diverses interpretacions. «Hem ca-

ORIOL MAS / La Bisbal d’Empordà

librat totes les opcions fins a l’úl-
tim moment i no ha estat gens fàcil,
però el que és clar és que aquesta
variant és una prioritat del govern»,
va dir. Va destacar que l’opció pel
nord tenia el problema de la inun-
dabilitat d’una plana d’alt interès
agrícola, amb un paisatge intacte a
preservar. Nadal va defensar que
l’opció de fer-la pel sud «permetrà

decantat per l’opció sud de la variant de la
Bisbal com a «preferent», després d’un
complex procés d’al·legacions en el qual
s’han valorat els pros i els contres de ca-
dascuna de les opcions, que el mateix con-

seller admetia que estaven extremament
equilibrades. Al final, s’han imposat cri-
teris de preservació de la plana agrícola i
de connexió urbanística entre la Bisbal i el
seu entorn, amb més enllaços que facilita-

endreçar» urbanísticament una zo-
na amb moltes activitats escampa-
des, i va dir que és cap on la Bisbal
ha encarat el creixement. Això per-
metrà enllaçar millor l’autovia amb
els polígons i els pobles, segons
Nadal, per qui així es compleixen
les expectatives de Corçà i la Bis-
bal, i que espera que les millores
satisfacin Forallac i Cruïlles.

ran la mobilitat interna. El traçat inclou
canvis com ara allunyar-se del barri i l’er-
mita de Santa Cristina de Corçà, acostant-
se a Monells, i fer un túnel a l’est de Fon-
teta per reduir l’impacte visual.

«Estic preparat per a tot»
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