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Les necessitats cobertes
Roses ampliarà el nombre de lavabos urbans
El nombre d’usuaris dels quatre mòduls de wc urbans de Roses es compten per
milers i davant l’efectivitat d’aquestes instal·lacions a la via pública l’àrea
d’Infraestructures i Serveis Públics ha decidit posar-ne tres més l’any vinent.
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«Roses ets tu» P
Projecte 
del 
Centre 
Escolar Empordà
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han participat en el programa d’educació emprenedora Roses ets tu, i en el
marc d’aquest projecte s’ha fet una sessió de treball amb representants i
treballadors de l’Ajuntament rosinc i de diferents associacions locals.
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que ara toca instal·lar els llums nadalencs: Les composicions compten a partir
d’aquest any amb 305 noves figures i milers de metres de fil lluminós de led, que
suposen un estalvi d’un 80% en el consum d’energia respecte les anteriors llums.
A part, en ser més senzill el muntatge, hi ha 100 hores de mà d’obra d’estalvi.

Els vàters urbans s’han convertit en els aliats de molts vianants.
Són la solució més efectiva que un
pot trobar mentre camina pel
carrer i li sorgeix una necessitat
imperiosa. A Roses ho tenen clar,
per una qüestió d’higiene i de salut, i d’un temps ençà ha incorporat en el llistat de mobiliari
urbà els mòduls wc. Les xifres
constaten l’efectivitat d’aquests
serveis a la via pública: entre l’1
de juliol i el 15 d’octubre, 119.016
persones han utilitzat els quatre
mòduls de wc situats a diferents
indrets del poble de Roses. “El
bon funcionament d’aquest servei i les necessitats detectades en
altres punts del municipi han
motivat que l’àrea d’Infraestructures i Serveis Públics hagi decidit instal·lar tres mòduls més el
proper any”, ha anunciat l’Ajuntament de Roses.
Dels mòduls instal·lats actualment, el més freqüentat durant
aquest període ha estat el lavabo
proper al Monument al Pescador,
al passeig rosinc, que ha rebut
50.708 visites. El segueixen el de
Santa Margarida (33.593) i el de
la Punta, a la platja de la Perola,
amb 28.145 usuaris. Finalment, el
lavabo públic automàtic situat al
pàrquing del Salatar ha rebut
6.570 usuaris.
Aquest darrer lavabo és automàtic i autorentable i és l’únic de
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El servei més freqüentat de tots els que estan instal·lats a Roses
➤ El lavabo que hi ha a l’altura del Monument al Pescador, pensat
principalment per l’ús a l’estiu dels banyistes que estan a la platja, ha rebut
des de l’1 de juliol fins al 15 d’octubre un total de 50.708 visites.

pagament –0,20 –. Els diners
són per finançar el seu manteniment. El bon resultat d’aquest
mòdul ha fet decidir l’àrea d’Infraestructures i Serveis Públics a
instal·lar l’any vinent tres mòduls
més a d’altres indrets de Roses on
s’ha detectat la necessitat d’urinaris públics.
El cost de cadascun d’aquests
wc automàtics és de 40.000 i els
podreu trobar a la Riera Ginjolers, al Port Esportiu i també a la
zona del mercat de la Ciutadella.

  
Lavabos instal·lats
t Passeig (Monument al Pescador)
t Santa Margarida
t La Punta, platja de la Perola
t Pàrquing del Salatar
Lavabos que s’instal·laran
t Riera Ginjolers
t Port Esportiu
t Zona del mercat de la Ciutadella

El «Document del Mes»,
Unió [\YX]^_^[[`
s’interessa a^b
pel [^c]d_
sector a^[ef^_
pesquer a` gd[^[
Roses
l’arribada d’un creuer el 1967 WXYZ
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El 26 de juliol de 1967 arribava
a Roses el SS Himalaya, un dels
vaixells de la britànica Peninsular
and Oriental Steam Navigation
Company. Aquest fet històric ha
estat el motiu pel qual l’Arxiu Municipal de Roses ha elegit com a
Document del Mes l’arribada a
Roses de l’embarcació. El SS Himalaya havia estat dissenyat per
l’oficina d’enginyeria VickersArmstrongs Limited i varat el
1948. Tenia 216 metres d’eslora,
podia arribar a una velocitat de 22
nusos, 41 km/h, i tenia una capacitat per a 758 persones de 1a clas-

se i 401 en classe turista, que passarien a 1.416 de classe turista l’any 1963. Aquell dia de finals de juliol els turistes del SS Himalaya
que volien visitar Roses van pujar
als bots que els transportaren del
mig de la badia fins al poble.

AVANTATGES A L’EQUIPAMENT MUNICIPAL

Posen en marxa la campanya «Regala
Esport i Salut, Regala Piscina de Roses»
La Piscina de Roses ha preparat, en vista a la proximitat del Nadal,
la campanya Regala Esport i Salut, Regala Piscina de Roses. La campanya ofereix a les persones que s’abonin a l’equipament a partir d’ara, un descompte del 40% en la matrícula, l’obsequi de la motxilla
piscinaroses.cat, dues invitacions i una sessió d’assessorament gratuïta. També tindran avantatges aquells que a partir del 14 de desembre pensin a fer un regal original als seus familiars. REDACCIÓ | ROSES

GERARD BLANCHÉ

➤ SCEEFGHI JHKCMCOE Q RHJTVS Els candidats d’Unió al Congrés dels Diputats i al Senat a la circumscripció de
Girona en les eleccions del proper 20 de desembre, Montse Surroca i Pere Maluquer, van interessar-se divendres de la
setmana passada per l’estat del sector pesquer, fent una visita a la Confraria de Pescadors de Roses. Surroca i Maluquer
van estar acompanyats per l’eurodiputat d’Unió Francesc Gambús, membre de la comissió de Medi Ambient, Salut
Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu. Els tres representants polítics es van reunir amb el patró major
de Roses i president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Roses i de Girona, Antoni Abad.

