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L’Alt Empordà
  

Homenatjaran els mossos
morts a Catalunya en un
acte a la Salut de Terrades
La fundació per les víctimes que des de fa nou anys s’intenta
constituir continua encallada i per segon any s’ha optat per una missa
DIARI DE GIRONA
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Els participants en la visita als Aiguamolls d’ahir.

    

dels Mossos d’Esquadra que des
del  s’intenta constituir des del
col·lectiu continua encallada, tot i
que l’any passat el govern va mostrar el seu compromís d’impulsarla. Mentrestrant, en homenatge als
agents que han perdut la vida, es
repetirà la iniciativa engegada l’any passat de celebrar una missa. Es
portarà a terme dissabte al santuari
de la Salut de Terrades, en un acte
religiósque s’espera que sigui oficiat pel Bisbe i que aplegui autoritats policials d’arreu de Catalunya.
El president de l’Associació d’Almogàveres Empordà, Narcís Planas, impulsors de la iniciativa amb
el suport del Sindicat Autònom de
Policia (SAP) UGT, admet que actualment sembla complicat pel
moment polític que es pugui constituir la fundació però que continuaran reivindicant-ho. Fa nou
anys van fer els primers passos i el
febrer de l’any passat van obtenir
el compromís d’Interior que estaria enllestida abans de l’estiu. Els
canvis a la conselleria pel trenca-

Vuit països treballen per
l’ecoturisme a les Medes,
cap de Creus i Aiguamolls
Una delegació va visitar
ahir els dos parcs, on
s’espera crear nous paquets
anuals i millores
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 !"# $% & '"#"  !()*+%, $% -!.(,$* /&0 fet una recollida de
roba i joguines per a Càritas Figueres. Aquesta setmana s’ha fet una primera
entrega i s’espera fer-ne més la setmana vinent. El material s’ha recollit entre
el col·lectiu i amb la col·laboració d’empreses.

ment d’Unió i CDC ho van deixar
de nou aturat. La Fundació té l’objectiu, entre altres, de donar suport
a familiars d’agents morts.
El col·lectiu vol anar avançant i
per això es repetirà la iniciativa de
fer un acte religiós i tot seguit un di-

nar. Serà dissabte a les dotze del
migdia i s’hi espera la presència
d’autoritats policials i polítiques.
Trenta-un agents han perdut la
vida a les comarques gironines, entre ells, Santos Santamaria, en l’atemptat d’ETA a Roses el .

«Figueres galàctica» arrenca les
jornades dedicades a ‘Star Wars’
  

Durant tota la setmana hi
haurà tallers infantils,
exposicions, xerrades i
dissabte una fira

Roses té el document del
R
trasllat de l’urna d’August
Pi-Sunyer de Mèxic a Roses
AB B A CBDE
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Figueres galàctica ha arrancat les
jornades Star Wars, que portaran
una dessena d’actes que coincideixen amb l’estrena de la setena
entrega de la saga. Tenen com a
símbol a Figueres, la màscara de
Darth Vader amb un bigoti dalinià.
Les jornades se celebraran des
de divendres i fins al 19 de desembre organitzades per Oci i Ficció. Ahir al matí hi va haver demostracions i partides de jocs de
taula sobre Star Wars a càrrec de
Dystophian Hobbies, un establiment de Figueres; mentre a la tarda es va oferir una conferència sobre els videojocs. Va anar a càrrec
del mateix establiment i del podcast Pulpo Frito.
Divendres es va estrenar una ex-

Els parcs naturals de les Illes
Medes, Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà són el focus
d’atenció dels participants de vuit
països a «L’Experiència Mediterrània d’Ecoturisme», un projecte
europeuque busca impulsar projectes adreçats a aquest tipus de turisme. Ahir una delegació va visitar els tres parcs gironins després
d’unes jornades de treball.
França, Itàlia, Grècia, Líban,

Jordània, Malta i Tunísia són els
països que juntament amb Espanya formen part del projecte. A Espanya se centra en els tres parcs gironins per tal de «millorar la cooperació entre les àrees protegides
del Mediterrani per una gestió
sostenible de les activitats d’ecoturisme i per promocionar amb l’ajuda als membres de la comprensió i promoció del turisme ecològic». Col·laboració amb el sector
privat o eines de conservació són
qüestions que es treballen.
Ahir van visitar els tres espais en
la jornada pràctica. S’espera crear
paquets anuals d’ecoturisme per a
la temporada baixa i podrien incloure actuacions per tal de millorar els espais.

Les demostracions de partides de jocs de taula ahir al matí.

posició, Star Wars Toons, a càrrec
de l’autor Dani Zarzuelo, un dibuixant de còmics i il·lustrador
que va ser present a la inauguració
al bar de la Cate. Per als més petits
es va oferir un taller infantil de dibuix de còmic pel mateix dibuixant. En aquest cas es va oferir com
una activitat gratuïta a la bibliote-

ca Fages de Climent.
Els actes continuaran tota la
setmana i dissabte vinent hi haurà actes durant tot el dia a la Cate
i la Festa galàctica per cloure lesjornades. Durant tot el dia a la Cate
hi haurà estands amb productes de
tota mena relacionats amb la saga
i la ciència-ficció.

L’arxiu municipal de Roses disposa del document identificatiu
de l’urna funerària amb les restes
del metge i polític August Pi-Sunyer,
des de la Ciutat de Mèxic fins al cementiri de Roses. S’ha escollit document del mes, una distinció
mensual per destacar pel valor
històric i documental.
August Pi-Sunyer va morir el 
de gener de  a Mèxic. Les seves restes van ser trasllades fins a
Catalunya. Segons expliquen des
de l’arxiu, una vegada les restes arribaren, deixava de tenir valor administratiu i es podia eliminar.
Però el funcionari encarregat del cementiri, Francesc Magester, «bon
coneixedor de la història de Catalunya i de la de Roses, va comprendre la importància» del trasllat
de les restes i va guardar a casa seva
el document. El  de març de
, en va fer donació juntament
amb altres documents familiars a
l’Arxiu.

El document de l’urna.

El retorn de les cendres permet
apropar-se a les conseqüències de
la Guerra Civil i al canvi radical que
va significar l’exili per a milers de
persones, tant en l’aspecte personal
com professional. El document del
mes descriu el cas d’August Pi-Sunyer com a exemple dels exiliats
provinents del món acadèmic que
van poder refer les seves trajectòries professionals en altres països.

