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INFRAESTRUCTURES

ROSES

Volen que l’AP-7 sigui gratis
fins que no es desdobli l’N-II

Tres dies per a
la primera Fira
de la Rosa per
Sant Jordi

a El Consell de l’Alt Empordà aprova una moció en què denuncia la perillositat de l’N-II i reclama la
gratuïtat de Girona a la Jonquera a Demana un canvi de llei per facilitar la instal·lació d’Ikea
Mar Vicente
FIGUERES

Reclamen que l’autopista
AP-7 des de Girona fins a
la Jonquera sigui gratuïta
mentre no arribi el desdoblament de l’N-II. El ple del
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà va aprovar ahir
–amb els vots a favor de
tots el grups menys ICV,
que no vol el desdoblament– una moció en què
denuncia la perillositat de
la carretera N-II i en demana el desdoblament urgent. Segons va explicar el
president del Consell, Xavier Sanllehí, aquesta obra
“no té un calendari concretat” i en vistes que pot
anar per llarg es demana
que sigui l’AP-7 l’eix prin-

142430-1053172V

L’accident al cinturó de ronda de Figueres del febrer que va fer cinc morts ■ ACN

cipal “per garantir la seguretat viària i descongestionar el trànsit” a l’N-II. La
iniciativa s’ha impulsat arran de l’accident al cinturó
de ronda de Figueres el fe-

brer passat, en què van
morir cinc persones.
Ahir també es va aprovar una moció presentada
pel PP per reclamar un
canvi de llei d’equipa-

ments comercials perquè
es tinguin en compte les situacions singulars del territori i facilitar la instal·lació de centres comercials i
en concret d’Ikea a la co-

marca. La moció es va
aprovar amb els vots a favor del PP, CiU i el PSC i hi
van votar en contra ERC i
ICV. El que es demana és
que no sigui només Figueres on es pugui posar Ikea i
que qualsevol municipi de
la comarca hi pugui aspirar. També que es tingui
en compte el caràcter
transfronterer de la zona.
A part, ahir va prendre
possessió del càrrec de
consellera comarcal la regidora de Castelló d’Empúries Assumpció Brossa,
després de la renúncia de
Pere Maluquer, arran de la
qual s’han fet també altres
canvis al cartipàs. El figuerenc José Luis Yécora assumeix la vicepresidència
que tenia Maluquer. ■

Esteve Carrera
ROSES

Roses dedicarà aquest any
tres dies a la celebració de
Sant Jordi, en la primera
edició de la Fira de la Rosa.
Ambrosio Martínez, regidor de Promoció Econòmica i Fires, va informar
en el ple de dilluns que la
programació es repartirà
durant tres dies, del 21 al
23 d’abril. Entre els diversos actes, cal remarcar
una plantada d’un centenar de rosers a la ciutadella, una conferència dedicada a Josep Maria de Segarra, actuacions infantils, un concurs de fotografia i un festival de dansa.
Durant els tres dies es farà
una fira dedicada a la rosa i
el perfum, amb una carpa
de 300 m² i parades a la
riera Ginjolers. Segons
Martínez, l’objectiu és
atreure turistes fora de
temporada. ■
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LA GALERIA

Joan
Ventura

Crida als gironins perquè
El ciclista imprudent
demanin al CAP el test per
detectar el càncer de còlon E

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a L’Associació Catalunya contra el Càncer recorda que la regió sanitària de

Girona és l’única on no s’ha començat a desplegar el programa de cribratge
Núria Astorch
GIRONA

L’Associació Catalunya
contra el Càncer-AECC fa
una crida a les persones de
més de 50 anys de la regió
sanitària de Girona perquè demanin, al seu metge
de capçalera, que els facin
el test de sang oculta en
femta, que és la prova utilitzada en el programa de
detecció precoç del càncer
de còlon. L’AECC va llançar ahir aquesta proposta
per tal de pressionar el Departament de Salut que
implanti a la demarcació
de Girona el programa de
cribratge. En aquests moments, el territori gironí
és l’únic de Catalunya on
encara no s’ha començat a
desenvolupar aquest pla.
La presidenta de l’AECC,
Pilar Cort, va explicar ahir
que les últimes notícies de
què disposen sobre el desplegament del programa
és que Salut començarà a
implementar-lo
aquest
any al Baix Empordà o a
l’Alt Empordà. La posada
en marxa del pla acumula
dos anys de retard i, a més,
inicialment havia d’entrar
en funcionament a les
dues comarques esmentades de manera simultània.
L’AECC va fer aquesta
proposta en la presentació
de la campanya de cons-

170298-1053327C

Personal de laboratori analitzant mostres del pla de detecció precoç ■ ICO

cienciació de la població
que es durà a terme a les
comarques en col·laboració amb la Diputació de Girona i la Xarxa de Mercats
Municipals de Girona. La
diputada d’Acció Social de
la Diputació de Girona,
Imma Colom, atribueix a
un problema organitzatiu
més que no pas econòmic
que hores d’ara no s’hagi
iniciat el programa a la demarcació. La prova utilitzada en el cribratge té un
preu de 2 euros, mentre
que el tractament mèdic
d’una persona amb càncer
de còlon té un cost de
27.000 euros, segons va

subratllar la psicòloga de
l’AECC Pepi Soto.
Campanya als mercats
Des d’avui i fins dissabte,
els mercats municipals de
Girona, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Palafrugell, Olot, Salt, Lloret
de Mar, Portbou i Blanes
participaran en la campanya informativa i de conscienciació sobre la necessitat de menjar fruita i verdura fresca per prevenir el
càncer de còlon. Les bicicletes de la Girocleta porten incorporats aquests
dies uns missatges també
de caràcter preventiu. ■

Cada any es
diagnostiquen
400 casos nous
—————————————————————————————————

Segons dades de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO), el
càncer de còlon és la primera
tipologia de càncer amb incidència en l’home i la dona,
amb 401 nous casos cada
any. A causa del diagnòstic,
sovint, tardà de la malaltia,
un 47% dels diagnosticats
moren. La supervivència dels
afectats podria augmentar
fins al 90% si el tumor es detectés de manera precoç.

n pocs anys els ciclistes han passat d’esdevenir
víctimes dels cotxes a ser un perill per als caminants. El cas de la mort d’una noia atropellada a
Vilafant per una bici mentre travessava un pas de vianants fa pensar en la proliferació de ciclistes imprudents que, en molts casos, no compleixen les mínimes normes de circulació. En el fatal succés es donava la circumstància que el ciclista formava part d’una
cursa que ja havia acabat, com s’han afanyat a aclarir
els organitzadors. És un exemple més de la temeritat
en què es comporten alguns usuaris. A Girona, estan
convertint les voreres en un circuit, i sembla com si
aquesta fos una infracció que no preocupés gens la
policia municipal, perquè hi ensopegues a diari.
Aquest trànsit de ciclistes per les voreres m’ha provocat dos bons sobresalts, perquè ignoren la prioritat
dels vianants. I com a conductor de cotxe també he
tingut un parell d’ensurts en passos de vianants, on hi
ha visibilitat per veure si hi
alguna persona a punt de
Aquest trànsit ha
passar, però no per saber
de ciclistes per que travessarà un ciclista
que ve de més enllà sense
les voreres
parar. Un altre aspecte que
m’ha provocat els ciclistes han de vigilar és
quan transiten per les carredos bons
teres estretes i amb els vosobresalts,
rals poc amples. Tot i les bones connexions de carrils biperquè
cis, n’hi ha que circulen de
ignoren
parella per la carretera com
si els vehicles no existissin.
la prioritat
estan envaint els cadels vianants També
mins de l’anella verda de Girona, lloc per circular-hi, però no a la velocitat en què ho fan alguns. Diumenge
em vaig creuar amb tres imprudents a tota pastilla
que portaven una càmera de filmar sobre el casc.
Sant Daniel és molt transitat per la gent que va a la
Font del Ferro, a Sant Miquel o als Àngels, i sovint hi
ha gossos deixats anar, en un excés de confiança o
d’inconsciència dels propietaris, de manera que la
teoria de l’accident és gairebé una certesa si es circula a aquestes velocitats. La bicicleta és un popular
mitjà de transport que estimo i, sense anar més lluny,
és l’únic vehicle que va tenir el meu pare en vida, i tot i
ésser un home prudent, va morir atropellat per un
cotxe amb la bicicleta a les mans. En pocs anys, s’ha
universalitzat el seu ús a partir de les BTT i d’un ampli
mercat amb preus assequibles. Avui és un transport
ecològic i urbà, incentivat per les mateixes administracions, que evita la proliferació de gasos contaminants. Si us plau, ciclistes no ho esgarreu.

un home trenca el braq La Federació de Ciclisme diu
a un mosso després
que
el
jove
que
va
atropellar.
d'una persecució
la dona estava dins de cursa
b El detingut va intentar

primer envestir els agents
quan es van identificar en
una gasolinera

--
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Els Mossos &Esquadravan detenir aquest diumenge un home
per trencar el hraq a un agent del
ws després &una persecució a la
Jonquera.Els fets es van produir la
matinada del dia 25 de maq a tres
qmts de sis del mati quan una furgoneta es va aturar en una benzinera de la N-U i els agents, que anaven de paisa van sospitar del conductor, que es va mostrar nerviós.
DespA de mmprovarlama~cula
del vehicle, els mossos van conb a r que la documentació de la
furgoneta constava com a sostreta. L'home, Abdelaaziz El, de 4 2
anys i nacionalitat francesa, est&
acusat &un delicte d'atemptat als
agents de l'autaritat amb resultat
de lesions.
Un w p fetes les comprovacions,
els agents es van acostar alvehicle
i es van identificar com a policies.
D v t d'aixb, el conductorva arrencar la hugoneta, va envestir10s i va fugir de I'estacio de servei
a gran velocitat. 'Els agents van
haver d'apartar-se per evitar ser
airopeiiats.Enla p e m c i 6 que es
va dur a terme per enxampar-lo,
també hiva parlicipar una p a m ila de la Policia Local de la Jonquera i, finalment, una segona
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b Eis Mossos no han imputat de moment, homicidi imprudent al

LA DOCIJMENTACIÓ ROBADA
€15 agents van detectar que la
documentarióestavaro~reta
fIs mossos de paisa estaven
fent un control de seguretat a
la població quan van deteciar, a les
sis del matí, un conductor nerviós en
una estació de servei. Els agenfs van
comprovar que la documentació del
vehicle constava corn a robada.

ciclista pels fets, que I'advocat de I'ens qualifica de <<fortuyts>>
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W La Federaci6 Catalana de Ciclisme asseguraque, segonslain-

formació de qub disposen, el jove
que va alropellxmoaalment una
dona a Vilafant el passat 18 de
,
.,,.. ,
......:
- , ,,
marq no estava fora de cursa i
que, per tant, ho consideren un fet
O i r s e s ptmües el van
& r h i f t w i ((encap msintentionab.
seguir f
a bamr-li el p s a
Cadvocat de rens, Albert Soms,
1l-m
de r ~ p - i,
7dev&
afirma que han lliurat tota la dode r a m s i & , a wn reduir
cumentació que els van sol.licim .
.....
els Mossos &Esquadra sobre els
E M prwirt que p x r i a
.
fetsi que ki seva companyia assedisposidó judidal acusat #un
guradora es far&durec de la resddicte # a t e m
ponsab&t civil del cas.Els Mosrauto--i
lesions
sos no han imputat per homicidi
imprudent el jove per aquest cas
p d a dels Mossos que va barmr- perque, de moment, no s'haurien
li el pas a Ventrada de l'AP-7 i lava trobat indicis a l'atestat.
La versió de la federació conaconseguir aturar.
lmgula del clubEsport Ciclista de
Figueres -organibador de la cur- Sels va llangar a sobre
Quan eis agentsvanintentariden- sa- que, en declaracionsa ACN, va
tifiw el conductor, aquest es va assegurar que el noi havia quedat
lianqar a m b f o r p conim eils pro- fora de la cursai, en conseqiihcia,
vocant una fractura al braq a un havia de complirles normes de cirmosso. Finalment, van aconse- culació. Precisament, els M o m s
guir reduir-10 i detenir-10.El de- van assegurar la setmana passada
tingut, veí de la localitat francesa que seguien recollint informació
de Marseilie-Les-Aubigny,passa- per decidir si $'imputava o no un
hen les propem hores a dispo- homicidi imprudent al ciclista.
sició del jutjat de gukdia de Fi- Ahir, perb, van informar que, de
mom en^ no se l'ha imputat El cas
gueres.
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L'accideM va tenir Moc a la carretera N - Z a que crwa Vilafant

es troba al jutjat d'insmmio numero 4 de Figueres.
Per la sevabanda,Sornsinsisteix
que no s'eqlicaria que s'imputés
el jove perqub ho considera un
u ~ h g i caccident que feia molts
anys que no passavan. csSegons la
informació que &tenim i que hem
facilitat a la policia, el jove partc i p m a la cursa amb la ~ s tde
a ciclistes que ¡'acompanyaven quan
esva produir l'apeliamentn, explica De fet, diu, el noi duia ei dorsal i assegura que les c i r c m h cies en quk es realitzen aqueststipus de curses impedeixen la visi:
bilitat dels participant ja que man
amb el cap cot,. En aquest sentit,
&u no entendre per qug el sema-

for de la curetera k260de VI^
no estigués en taronja per alertar
de la situacib
El club de Figueres, pe&, vadir
que l'hbimfederat &a deixat el
grup fora de cursa perquP anaven
molt endarrerits, que el c o m
ecombrapolicial -la banderaverda- que reobre la circulació anava per davant seu Aixb implicaria,
doncs, que els -ja
no tenien
pas prioriíarii que s'havia de Eer cas
als senyals de i x b i t I és que, segons els testimonis,la dona, Oxana S. de 38 anys i veina de Ia població, va creu* quan el semafor
de davant de casa seva es posava
verddesphd'haver sortit acomprar pa. -

El PP, soci de CiU, impedeix El Conseu demana un-i
a la
que es voti la regulació ~ ' Ú s llei
Ikea
puguiinstalmlar-se
dels equipamentspúblics PE far6
) PP, CiU i PSC han

votat a

se dir res, ho van derogar%,&u.
ment re
de la
Martinez que creu que es podien
fer canvissense necessitat de de- ERC i ICV defensen que ja
CARMEUILA
I
El PP, soci de CiU ai govern de rogar-10. Esva celebraruna reunió es pot ubicar a figueres
Roses, va impedir dilluns que s'ac- per discutir-lofa uns mesos i no es
ceptés la urgencia de votar el re- va saber m més fins diliuns al vesglament d'utiiitzacio d'edificis i pre. Perlavia d'urgenciaes va vo- FIGUERESI CARHE na
equipaments de titularitat pubii- ler incloure aquest punt a l'ordre .El Consell Comarcalde YAlt Emca. Els populars volen que hi hagi del dia. La sorpresava ser que els pordit, a imthnciesdel PP,va apmun consens de tots els grups i van regidors del PP van decidir abste- var ahir una moci6 demanant una
decidir abstenir-seper donar mes nir-se. CiU es va quedar única- modificació de la liei dbrdenacio
temps per buscar l'acord, perb ment a m b i 1 vots, insuficients d'equipaments comercjalsper tal
neguen discrephcies al govern. per tirarendavant la urgincia i, per que h a es pugui instal-lara qualCanterior govern (PSC, PP, GIR tant, sense posar-ho a votació. sevol població de l'Alt Ernpordh,
i ICV) va aprovar el reglament '. Gent del Poble-AM es va abstenir sempre que el municipi hi estigui
d'acord Demanen que =tingui en
perb Sactual el va dem* El reg- i el PSC va votar en contra.
compte la situaci6 excepcional
dor del PSC, Pam Martínez,ha exEl regidor del PP, Mand F.sco&
plicat que el regament es va fer que nega problemes al govern, d'espai hnterer. ERC i ICV hi va
hihaviaun ha explicat que (celque volem i ens votar en conm pe@ cnnsideren
perque finskors,
@ament d'espais pfiblicsi el pe- agradaria Cs que tots eis grups es- que la lIei protegeix el comeq pemer que arribava se l'enduia (Sus tiguin a favor N perquk entenen tit i modificar-la obre la porta a ald'un determinat equipamentpú- que se& una eina per buscar un tresgrans superfícies. hisíeixen
blic) o depenia de qui governava e q d b r i en l'us dels equipaments que Ikea es podria instal-lar a Fide la seva voluntat de donar o públics. i<Volemque passi amb el gueres, que s'aoostaals 5 o . m ha-N.
Pretenia ser una eina per- major suportpossibles, diu Esco- bitants que exigeixla llei.
quk tothom tingués els mateixos bar, que considera que s'ha de
Eii Consell, després que ahir la
moció re&s el s u ~ o rde
t CIV.PSC
drets i deures. *Sense avisari sen- urofundiimrmés el tema.

i
arribar la sol.liumd a la
Conselleria &Empresai Ocupació
per tal que impulsila modificaci6
del decret que impedeix als municipis de menys de 50.m0 habitants disposar d'una superñcie
comercial de més de 2.500 meires
quadrats.Demanen que s'assirnili a muniais de més de 5o.omhabitants qualsevol que ho vulgui i
també els que es trobin situats en
un W i t d ' i d l u h h frontem Figueres se situaria en una xifra propera als 50.000 habitants.
La condera d'ERC, Anna Masso6 va justiñar el seu vot negatiu
perquk entenen, comva coincidir
la regidora &Entesa-, Montse Escutia, que la llei es va fer pertal de
uprotegir el petit comerq urbi* i
m d m - l a , *obreia porta a mol&
tipus d'establiments diferentse
que no nom& siín els d'Ikea. El
ccinseller del mateix grup, Josep
Mares, va matisar que *ERC no
esta en con- d'h*~,p b que no
és necessari carfvis a la iiei perquk
ja hi ha bones condicions ~eraug

se sitlii a la comarca, a Figueres.
El president del Consell Comarca, Xavier Sanliehí,considera
que s'han de tenir en compte les
m e u e sde la comarca i no
restringir-ho a Figueres. Per Sanilehí, hi ha d'haver un mcte igual
i que sigu cada ajuntament qui ho
decideixi Ei consellercornard del
PP, Diego Borrego, per la seva
banda, va apuntarque mopodem
defensar el petit comerq i dir que
si a Figueres,), on-tambéhi ha un
teixit comercial. Per Borrego, la
gran superñcie te una oferta totalment
ala que es pot trobar al mmeq local. Va recordar, a
més, que la companyiainveríhi60
milions d'euros i que es podrien
generar 400 llocs de peball en
una comarca amb molt d'atur.
La multinacionalbusca captar
el client cat& i franc& La Jonquera, Fornells, Salt i Girona sbn
tres dels emplapments que s'han
posat sobre la taula a les mrnarques gironines, perb I'empresa
també s'hainteressat oei Rowelik
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Elsoci d'El Bulli JuliSoler i el gastronom
JaumeFabrega defensen els xiringuitos

.

b Els experts culinaris, advocanl per la dieta mediterrania, recorden que el restaurant drAdriava tenir aquest origen
, .

,.:,

ment mediterrinia, com el ileni Balears,
t
la cuirmdexkhguito
es va decantar mhs per arrossos i
pastes, dels quals han sorgit les
paelles i els fideus a la cassola, ia
dieta mediterrinia,segons els extota la costa el peix guisat que es
........,,....,,,..., -.---..--.---------perts que van participar ahir en
feia a la platja és el mateix, encauna jornada sobre aquests estalag#tronomiadeplaty,ua
ra que es denomina d'unamaneb h e n t s tipics de ia costai la seva
dir Farega, usa productes
ra dEerenk com suquet o caldereevolucióhistbrim, en elmarc de la
molt fresros i va crear plats
fira A l i m e n W
m n el polartre amb lagostim ta de peix.
Per a Fhbrega, l'kpoca daurada
JuliSoler, un deis socis &El Budels xiringuitos, almenys a la CosUi, va destacar que aquest restaueIs xiringuitos van néixer de les ta Brava, va ser entre els anys so i
rant,considerat com el millor del
barraques de pescadors en les mitjan'anys60,quan grans estremón, és un clar hereu de la cuina
quals es feien menjars i plats so- iies del cinema i escriptors visitade x i h a t o que al llarg dels anys
va evoiicionir fins aionvertir- La fira Alimentiria va acollir aquesta trobada #experts ~ o m i c s . fisticats i en els quals s'utilimen ven aquesta zona,no hi havia tuproductes de p-tat
i prime- risme i els xkinguitos eren la gran
se en un Uoc dlebre.
ofertagastronhica.
TarnbC va recordar que l'ori- avui dia un xinguito a la platja de inventora de plats de cuina tan res mathies tmdidonals.
Fabregava remarcar que molts
La relació-entrela gastronomia
consolidats com els de mar i mungen de i'hlirnent &Adri8 em un cala Montjoi.
El crític gastmnornici col-labo- tanya, amb receptes tan conegu- dels primersplats que feia Ferran i la salut és una de les qüestions
lriringuitoque hi havia a la platja on
ara e& la tenassa, i va reconeixer rador del Diari de Girona Jaume des com el pollastre amb ilagoslhs Adrii a El Bulli tenien el seu origen hctades en una jornada d'aparaa la cuina de la asta Tambéva re- dor de les tend6ncies en aümenque a molts, i a ell mateix, els Fabrega va recordar que la gas- o conill amb gambes.
Segonsi'historiado~a Cataiunja cordar que en una Brea tipica- @cioi de productes saludables,
agradaria que es pogués instaihr tronorniadel xkinguitoha estat la
BARCECONA I EFWWG

El menjar dels xiringuitos de
platja és saludableperque se serveixen productes tradicionalsde la
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JuliM e r va C ~ C O ~ & ¡ X pU.e
~C a
ell mateix liagradaria que
avui es po@& instaklar un
xiringuito a cala Hontjoi
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JamesCameron defineixla fossa
de les Marianes com <(lalluna.
pr&sde convertir-se en el primer
home en descendir tot sol al punt
la fossa de les Marianes,el punt més profunddel Pianeta, a I l.mo
més profund de l'ocea, com <(un metres de profunditat.També va
món alienigenan,* d e m >i u d a b assegurar que la fossa es wrn ula
on es va sentir (rentotal soledatn. Uuna~,apuntant que Neil h s El director de n&njcha fet aques- trong deuria sentir alguna msa així
tes declaracions en un vídeo des- en &pitjar el satel.lit.
MADRID 1 WROPA P R B ~ O ~ G
W El director de cinema ha definit

ENMEUAL DIARI UNA FOTOGRAFIA RECENTAMB UN TMT BREU AMB 48 H UAAMELACI~
AL
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toro. Feliciteu-lo,de part de les teves
encantadores pesadilles Rornagos!

Avui la JoaquimaAbril de Banyoles
fa 99 anys. Moltes felicitats de part
de tots els aui festimem.
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pares i de tota la família, et desitgem
moltes felicitats.

Si agafeu untaxi i trobeu la bum.
aquesta mare taxista tan ~rernpada,
feliciteu-la... es el seu aniversari!
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