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BAIX EMPORDÀ

NEREA GUISASOLA/ACN

enen un
cant de
gues que en
a a menors
arri de Tueda

FELIU DE GUÍXOLS

eixes veïnals i l’actuació de
a Local de Sant Feliu de
han permès la detenció
ve que venia drogues a
al barri de Tueda. La dees va produir aquest ditarda i es van intervenir
dosis de marihuana i diefectiu al presumpte traﬁove, veí del municipi i d’oagrebí, va quedar arrestat
resumpte delicte de tràﬁc
ues.
tenció de l’home ve arran
ses queixes que havien regents que un home estant drogues a menors d’en13 anys, entre d’altres
Per tot això, agents van esserveis de vigilància a a la
s que dijous, agents de paiprocedir a la detenció. El
ava previst que ahir passés
ició del jutge de Sant Feuíxols.

UGELL

roussel tanca les
s de Primavera

ELL | DdG

stes de Primavera de Pa, en la seva 52a edició, es
n aquest diumenge amb la
ció del Carroussel Costa
arnaval de Carnavals, la
dinària desﬁlada de comcarrosses pels carrers de la
, que començarà a les 5 de
El carroussel d’enguany
arà la desﬁlada a concurs
mparses i 15 carrosses.

Les tres germanes Ensesa, a l’entrada de l’establiment.

Imatge aèria de la taca pre

La Taverna del Mar de
s’Agaró reobre després de
nou mesos d’inactivitat

Una taca d
obliga a ac
contamina

SANT FELIU DE GUÍXOLS | ACN/DdG

Després d'estar nou mesos tancada, la Taverna del Mar de s'Agaró va reobrir ahir les seves portes.
Al capdavant hi han les tres germanes Júlia, Virgínia i Carina Ensesa, propietàries del local, que
han volgut donar-li una nova imatge de la mà de l'interiorista Lázaro Rosa Violán sense perdre l'essència mediterrània d'aquest restaurant, icona dels orígens del turisme a la Costa Brava, i catalogat
com a Bé Cultural d'Interès Local.
Durant els darrers quatre mesos i
mig, les germanes han estat treballant a fons per remodelar el local i crear una nova carta que ofereix peix fresc, arrosos i marisc.
«Estem molt contentes, signiﬁca
molt per a la nostra família», va explicar Virgínia Ensesa.
«Finalment hem pogut reprendre el projecte de la Taverna del
Mar que signiﬁca molt per a la nostra família, per a nosaltres mateixes, per s'Agaró i el turisme de
qualitat que sempre hem impulsat», resumia una de les germanes.
Nascuda com a berenador de

platja al costat de les històriques
casetes de bany de s'Agaró, La Taverna del Mar és una de les perles
del modernisme i símbol d'una de
les primeres zones de la Costa
Brava que va començar a atreure
turistes i banyistes des de principis del segle XX. El restaurant i
l'hostal de la Gavina van ser ideats
com a nucli d'una urbanització de
la burgesia barcelonina i va ser
ideada i construïda per l'arquitecte gironí Rafael Masó, creador
de la ciutat jardí de s’Agaró.
Josep Ensesa Pujades va ser qui
va comprar aquesta parcel·la rocosa on es troba el restaurant i la
urbanització a tocar de l'hostal la
Gavina l'any 1916 per 11.700 pessetes. Ara les besnétes de Josep Ensesa han decidit fer-se càrrec del
local.
La voluntat de les germanes
Ensesa és que el local es converteixi en un referent gastronòmic de
la Costa Brava. Les propietàries actuals s'han decantat per una cuina simple, familiar a base de peix
fresc de la zona, marisc, arrossos
i els productes de la terra.

PALAMÓS | EFE/DdG

Una taca d'oli que va apa
l'interior del port de Palam
desplaçar-se a aigües ob
causa d'un canvi en la d
del vent va obligar Protecc
a activar la prealerta del Pl
cial d'Emergències per Co
nació Accidental d'Aigües M
a Catalunya (Camcat). D
de treballar-hi cinc hores, la
quedar dispersa sense hav
tat cap platja, de manera q
desactivar el Camcat. La ta
uns 200 metres de diàme
molt diluïda des de l’inic
poca quantitat. Hi van t
cinc embarcacions de Sal
Marítim i de la Creu Roja.
L'oli va detectar-se so
08:30 hores a les instal·
portuàries i, immediatamen
ciar-se un tractament de d
i absorció, mentre Salvam
rítim començava a batre'l
ment Marítim va destin
embarcacions a l’operació
dispersió completa de l
Bombers de la Generalitat
ció i en coordinació amb

Mifas reno

