
 
 
 
 

4a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
Dissabte 26 de novembre, a les 18 h a Neàpolis 

 

 

 

Aquesta proposta no pretén altra cosa que explicitar una opinió sobre la 
conveniència, a l’hora d’urbanitzar aquest espai, de deixar una zona 
d’aparcament per a un número limitat de cotxes. 

 
Els motius?. Partint de no ser radical en aquest tipus de propostes, per tal 

de fer compatible els diferents interessos i afectacions que pot suposar 
aquesta actuació, suggereixo respectar un aparcament per a 80-100 cotxes 
just en paral·lel al recorregut final de la desembocadura del torrent de la 

Pastera. 
 

Entre d’altres raons per: 
 
1.- Deixaríem sense aparcament a molts veïns d’aquella zona que no 

disposen de pàrquings particulars (molts d’aquells edificis es van fer sense 
aparcament subterrani per problemes amb la capa freàtica), ni lloc en el 

mateix passeig Marítim. Es pot observar la seva utilització actual en 
qualsevol moment. 
 

2.- Deixem sense aparcament de cotxes els visitants del nou Espai Far. Tant 
per la seva activitat museística, com a punt d’informació turística o per a les 

activitats paral·leles que s’hi puguin realitzar al voltant.  
 

3.- No estem parlant de la preservació de cap paratge ni reserva natural, 
sinó que aquesta esplanada no és més que l’acumulació de terra i sorra feta 
a partir de la construcció del port els anys 1940, en un estat 

d’abandonament més que evident. 
 

4.- L’immens espai de què estem parlant, ha de ser suficient com per fer 
compatible una zona d’aparcament, potser just a l’entrada com he dit 
abans, amb la urbanització d’un espai natural. I dic urbanització, perquè el 

que hi ha ara és un espai completament deixat.  
 

5.- Per últim, deixar sense aparcament aquesta platja suposarà un problema 
de molt difícil solució per a la gent que ve de fora a l’estiu a passar-hi el dia.  
Com a qualsevol proposta, es tan plausible com qüestionable i subjectiva. 

Però personalment, i més en aquests cassos, no crec en les solucions 
maximalistes. 

   
 

 
APARCAMENT A LA PLATJA DEL FAR 

Rafel Mestres 


