
A molts municipis de Catalunya és fàcil trobar, avui, veïns i veïnes de nacionalitats molt diverses, que parlen llengües, practiquen cultes
religiosos i provenen de tradicions i valors culturals diferents dels de la societat receptora, societat que en els últims anys ha viscut un
accelerat procés de transformació i de canvis socials, molts d’ells vinculats a la consolidació dels fluxos migratoris i a les seves dinàmiques
d’adaptació. Si bé aquests canvis tenen un dimensió mundial, en el dia a dia es manifesten localment. És en els municipis on de forma

més tangible i més propera s’evidencia aquesta nova realitat on es fa més necessari establir polítiques actives a favor de la convivència i la cohesió socials.
L’arribada d’aquests nous ciutadans és un dels moments clau, tant per a les persones que vénen com per a la població que els acull. I és per aquest motiu que és
fonamental poder disposar d’un Pla local d’acollida que faciliti la informació i el coneixement sobre el municipi i el país on han decidit residir a les persones nou-
vingudes perquè, d’aquesta manera, puguin desenvolupar-se autònomament al més ràpidament possible en la societat que els rep. Així, la millora de les condi-
cions de vida de la població d’origen immigrant facilita els processos d’integració social i, per tant, disminueix el risc de possibles conflictes derivats, entre altres
factors, de situacions de marginalitat o d’exclusió.
L’objectiu del Pla local d’acollida és el de promoure un municipi més cohesionat, més participatiu i més respectuós amb la diversitat cultural i social. Amb la vo-
luntat de facilitar aquest procés d’acollida, l’Ajuntament de Roses, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Secretaria per a la Immigració
de la Generalitat de Catalunya, ha editat aquest dossier que teniu a les vostres mans perquè us sigui una eina útil que, de manera entenedora i senzilla, us ofe-
reixi la informació necessària i us ajudi en el vostre procés d’arribada i assentament a Roses.

El pla local d’acollida

Nowadays, in many municipalities of Catalonia, it is easy to find residents from various nationalities, speaking different languages, practicing different religions, coming from different traditions and
cultural values from those of the receiving society which has experienced an intensive process of transformation and social changes, many of them linked to the consolidation of migratory flows and
their dynamics of adaptation. Although these changes are global, in everyday life they manifest locally. It is in the municipalities where this new reality can be seen more tangibly and closely and
where it is more necessary to establish active policies towards social coexistence and cohesion.

The arrival of these new residents is one of the key moments, for both the newcomers and the people who receive them, and because of that it is basic to have a welcome local plan providing all
the information and knowledge about the municipality and the country where they have decided to settle in so that they can develop autonomously as quickly as possible in the society that receives
them. Thus, enhancing the immigrant’s conditions of life, the processes of social integration are facilitated and so the risk of possible conflicts stemming from, among other factors, situations of mar-
ginalization or exclusion is reduced.

The aim of the Welcome Local Plan is to promote a more cohesive, more participative and more respectful municipality in terms of cultural and social diversity. Wishing to facilitate this process of
integration, The Council of Roses, in collaboration with the Consell Comarcal de l’Alt Empordà and the Secretaria per a la Immigració of the Generalitat de Catalunya, has published this guide which
aims at being a helpful, easy and simple tool offering you the necessary information and helping you in the process of arriving and settling in Roses.

Welcome local plan
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L’Ajuntament és l’òrgan de representació política més proper als habitants d’un municipi i és, també, l’administració encarregada
d’oferir diferents serveis públics. Cada quatre anys els veïns i veïnes de Roses escullen democràticament els seus representants per tal
que aquests puguin administrar els assumptes públics del municipi.

El Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) està situat a la planta baixa de l’Ajuntament i es fa càrrec d’atendre el públic per a qualsevol aspecte que sigui responsabi-
litat de l’Ajuntament. Atén i respon les consultes referents a tràmits, sol·licituds i certificats que puguin necessitar els habitants del municipi, recull el registre d’entrada
i sortida de documentació i fa atenció telefònica.
En aquesta oficina es podrà trobar, també, l’agent d’acollida que acull, informa i deriva els nouvinguts que arriben a Roses. Us podrà atendre els dimecres i els
divendres de 9 h a 14 h.
Adreça: Pl. Catalunya, 12. Telèfon: 972 25 24 00
Pàgina web: http://www.roses.cat

L’Ajuntament de Roses

L’Ajuntament / the Town Council is the political body which is closest to the inhabitants of a municipality as well as being the administration responsible for offering the different public services. Every
four years the citizens of Roses democratically chose their representatives to administer the public matters of the municipality.

The Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) Citizen’s Service Department is located on the ground floor of the Town Hall and provides information on any subject under the responsibility of the Council. It
sees to and answers queries related to procedures, forms and certificates citizens might need, as well as registering all the incoming or outgoing documentation and supplying information by tele-
phone.
In this office you can also find the Welcome Officer who welcomes, informs and addresses newcomers arriving at Roses. Wednesdays and Fridays from 9:00 a.m. to 2:00 p.m.

Address: Pl. Catalunya, 12. Telephone: 972 25 24 00
Web page: http://www.roses.cat

The council of Roses
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Les persones que viuen a Catalunya tenen tant el dret com el deure d’estar empadronades, és a dir, inscrites a l’Ajuntament del lloc on
resideixen, independentment de la seva nacionalitat i de si tenen o no tenen autorització de residència a l’Estat espanyol.
Les dades del padró són confidencials i proporcionen el dret a accedir a programes de protecció social, serveis d’ocupació i orientació
laboral, salut, educació o habitatge. Així mateix, són una prova per tal d’acreditar l’estada a l’Estat espanyol de persones estrangeres
que vulguin regularitzar la seva situació.
Les persones estrangeres que tinguin una autorització de residència temporal han de renovar o confirmar la seva residència en el
municipi al cap de dos anys després de la darrera alta en el padró. En cas contrari, les seves dades es donaran de baixa. Cal notificar

també qualsevol canvi de domicili, tant si aquest es produeix al mateix municipi de Roses com si es tracta d’un trasllat que suposi canvi de municipi, per tal de
modificar o bé donar de baixa el registre pertinent.
On cal anar?
Ajuntament de Roses - Servei d’Atenció al Ciutadà-. Pl. Catalunya, 12 - De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Què cal portar per acreditar la identitat?
Nacionals espanyols: DNI en vigor
Ciutadans estrangers no comunitaris: NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen en vigència
Ciutadans estrangers comunitaris: Certificat de registre
Què cal portar per acreditar la residència?
Escriptura de la propietat o contracte d’arrendament.
En cas de viure en un habitatge del qual no s’és propietari ni titular del contracte d’arrendament, cal autorització per escrit del propietari conforme es viu en
aquell domicili i fotocòpia del carnet d’identitat del propietari.

L’Empadronament

People who live in Catalonia have both the right and the duty to be empadronats / registered at the Town Council where they live, regardless of their nationality and whether they have or do not
have the residence permit.
The register data is confidential and provides the right to access programmes of social protection, occupation and work advice services, health, education or housing. They also prove that foreign
people, willing to formalize their situation in Spain, live in the country.
Foreign people with the temporary residence permit have to either renew or confirm their residence in the municipality two years after the last update; otherwise their personal data will be removed
from the register. Any change of address should be notified, either if this change is within the municipality of Roses or if it implies a change of municipality, so that the appropriate register is modi-
fied or removed.

Where should you go?
Roses Council - Servei d’Atenció al Ciutadà: Pl. Catalunya, 12. Monday to Friday, from 9:00 to 2:00 a.m.

What do you need to prove identity?
Nationals from Spain: valid DNI.
Non-community Foreign citizens: NIE, passport or valid identity document from their country of origin.
Community foreign citizens: Register certificate.

What do you need to prove residence?
Property title deed or renting contract.
Should you live in a flat or house which does not belong to you or have no renting contract, you must submit an authorisation by the owner in writing confirming you live in that address and a pho-
tocopy of the owner’s identity card.

Registration
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El sistema educatiu estableix l’obligatoriedat d’escolarització de tot l’alumnat des dels 6 finsals 16 anys, però és recomanable inciar
l’escolarització als 3 anys. En aquesta franja d’edat, l’escolarització és gratuïta a les escoles públiques i concertades. Hi ha diferents
etapes educatives:

El català és la llengua pròpia del sistema aducatiu. El període d’escolarització és de setembre a juny. Cal informar-se als centres directament de les etapes d’inscripció
i matricualció tot i que es tenen en compte les incorporacions tardanes. Els centres educatius públics són laics. Les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)
col·laboren en el millor funcionament possible de l’escola i organitzen activitats familiars conjuntes a l’escola i excursions per als alumnes.

Què cal portar? 1- Original i fotocòpia del llibre de famíia o documents rrelatius a l’estat civil 2- Original i fotocòpia del passaport o altres documents d’identitat
del pare, mare o tutor 3- Documentació acreditativa del domicili familar: certificat d’empadronament 4- Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne si té més
de 14 anyns 5- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent 6- Fotocòpia de la targeta sanitària.

Cal tenir en compte que l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o el centre d’ensenyament poden demanar documentació complementària per segons quins casos.

Escolarització a Roses

� Educació infantil, de 0 a 3 anys
� Educació infantil, dels 3 als 5 anys

(Gratuïta en centres públics i concertats)
� Educació primària, dels 6 als 12 anys

(Gratuïta en centres públics i concertats)
� Educació secundària, dels 12 als 16 anys

(Gratuïa en centres publics i concertats)
� Batxillerat o formació professional, dels 16 als 18 anys
� Educació universitària, a partir dels 18 anys

A Roses:
Llar d’Infants municipal “Cavallet de Mar”: c/ Pescadors, 56 - Tel: 972 25 49 80
Llar d’Infants Municipal “El Franquet”: c/ F. Sunyer i Capdevila, 28 - Tel:972 25 63 17
Centre Escolar “Empordà” (privat concertat): Ctra. del Mas Oliva, 150 - Tel: 972 25 73 97
CEIP “Els Grecs”: c/ Bernat Desclot, 6. - Tel: 972 15 25 20
CEIP “Jaume Vicens Vives”: c/ de Ponent, 41.- Tel: 972 25 75 35
CEIP “Montserrat Vayreda”: Ctra de les Arenes. - Tel: 972 45 80 83
CEIP “Narcís Monturiol”: Av. de Rhode, 239. - Tel: 972 25 62 67
IES “Cap Norfeu”: c/ de Ponent. - Tel: 972 15 05 67
IES “Illa de Rhodes”: Ctra. de les Arenes. -Tel: 972 15 43 83

The Education System Law establishes compulsory education between the ages of 6 and 16, but it is recommended to start school at the age of 3. At these ages, education is free in public and pub-
lic/private schools. There are several education stages:

Catalan is the language of the Catalan Education System. The school year starts in the middle of September and ends in June. The schools centres provide all the information about the different phas-
es of enrolment and registration, taking into account the late incorporation of students. Public centres are secular. The AMPAs (Associations of Students’ Mothers and Fathers) collaborate to enhance
the running of the school, organising joint family activities at the school and excursions for the students.

What do you need? 1- Original and photocopy of the LLibre de Família or any documents related to the civil status. 2- Original and photocopy of the passport or the father’s, mother’s or tutor’s
other identity documents. 3- Supporting documents of the family’s address: Registration certificate. 4- Original and photocopy of the student’s DNI or NIE if the student is over 14 years of age.
5- Original and photocopy of the vaccination card or equivalent certificate. 6- Photocopy of the Sanitary Card.

In some cases either the Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Municipal Education Bureau or the education centre may require additional documents

Education

� Nursery education, from 0 to 3 years of age
� Nursery education, from 3 to 5 years of age (free in public

and public/private centres)
� Primary education, from 6 to 12 years of age (free in public

and public/private centres)
� Secondary education, from 12 to 16 years of age

(Compulsory. Free in public and public/private centres)n
� Baccalaureate or professional education, from 16 to 18
� University studies for those aged over 18 years

In Roses:
Llar d’infants municipal Cavallet de Mar :c/Pescadors,56.Tel :972254980
Llar d’infants municipal El Franquet: c/Francesc Sunyer i Capdevila,28 Tel.972 25 63 17
Centre Escolar Empordà (public/private): ct/ Mas Oliva,150. Tel: 972 25 73 97
CEIP Els Grecs: c/ Bernat Desclot,6.Tel:972 15 25 20
CEIP Jaume Vicenç Vives: c/de Ponent,41.Tel : 972 257535
CEIP Montserrat Vayreda : ct/ de les Arenes. Tel : 972 45 80 83
CEIP Narcís Monturiol: av/ de Rhode,239. Tel : 972 25 62 67
IES Cap Norfeu: c/ de Ponent. Tel : 972 15 05 67
IES Illa de Rhodes: crta. / de les Arenes. Tel 972 15 43 83
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L’edat legal mínima per poder treballar a Espanya és els 16 anys. Hi ha una normativa d’aplicació en l’àmbit laboral que regula les condi-
cions laborals (horaris, vacances, sous, etc.). En cap cas, es poden patir discriminacions per motius de nacionalitat, sexe o religió. Per
poder treballar, les persones estrangeres necessiten una autorització de residència i treball.

Organismes i serveis públics que cal conèixer:

L’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) informa i gestiona els tràmits en l’àmbit de la recerca del treball i de les prestacions i subsidis que deriven de les
relacions laborals. Es troba al C/ Anicet de Pagès, 10-14. Figueres. Tel. 972 50 50 49. Horari d’atenció: 8:15h. a 13:30h. de dilluns a divendres.

La Tresoreria General de la Seguretat Social unifica tots els recursos econòmics: inscripció d’empreses, filiació de treballadors, gestió i control de cotitzacions,
recaptació de quotes i altres recursos de finançament. Fan els informes de vida laboral.
Es troba al C/ Sant Rafael, 11 de Figueres. Tel. 972 67 85 58

Sindicats de treballadors: representants legals dels col·lectius de treballadors davant les empreses i les institucions. Entre altres ofereixen servei gratuït
d’assessorament en normativa laboral i d’estrangeria.
� CITE (CC.OO). Adreça: C/ doctor Ferran, 2. Mercat cobert municipal, 1a planta. Divendres de 17h a 19h. Tel. 639475508
� AMIC (UGT). Adreça: C/ Poeta Marquina, 5 de Figueres. Tel. 972 50 91 15

Dispositiu d’Orientació Laboral (SDIL): Servei itinerant que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ofereix a diferents municipis amb l’objectiu d’ajudar les per-
sones que busquen feina. Disposa d’una borsa de treball. El servei s’ofereix al CAR jove de Roses (adva Gran Via Pau Casals, 5-11) dimecres i dijous amb cita prè-
via, que cal demanar al Servei Atenció al Ciutadà i és requisit indispensable estar empadronat a Roses. Els dimecres, de 9.30 a 10.30h al CAR, s’ofereixen uns
monogràfics en tècniques de recerca de feina:

1er dimecres de mes: COM BUSCAR FEINA
2on dimecres de mes: CV, CARTA DE PRESENTACIÓ I ENTREVISTA TELEFÒNICA
3er dimecres de mes: L’ENTREVISTA PERSONAL
4art dimecres de mes: TINDRÉ TEMPS!

Els dimecres també hi ha obert el Club de Feina amb horari de 9h a 12h. Per poder accedir a aquest espai (Club de Feina) cal haver-se inscrit en el SDIL. Per a
més informació, podeu consultar: http://www.altemporda.org/Orientacio-professional_ca.html.

Informació i orientació laboral
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Employment, information and guidance

The minimum legal age to be able to work in Spain is 16 years old. There is employment legislation regulating working conditions (hours, holiday allowance, salaries, etc.). Under no circumstances
may there be discrimination on the grounds of nationality, gender or religion. In order to work, foreigners need a work and residence permit.

Relevant public bodies and services:

The Oficina de Trabajo de la Generalitat (OTG) (Employment Office of the Generalitat) provides information and manages procedures regarding job seeking as well as the benefits and sub-
sidies arising from employment relationships. Its offices are in C/ Anicet de Pagès, 10-14. Figueres. Tel. 972 50 50 49. Opening hours: Monday to Friday, 8.15 a.m. to 1.30 p.m.

The Tesorería General de la Seguridad Social (General Treasury of the Social Security) covers all the economic resources: registration of companies, affiliation of workers, management and
control of contributions, collection of fees and other finance resources. It issues employment histories.
Its offices are in C/ Sant Rafael, 11 de Figueres. Tel. 972 67 85 58

Trade Unions: are the legal representatives of employee collectives before companies and institutions. Among others, they offer a free advisory service on employment and immigration legislation.
� CITE (CC.OO) (Union Confederation of Labour Commissions). Address: C/ Poeta Marquina, 5. Tel. 972 50 58 58
� AMIC (UGT) (General Labour Union). Address: C/ Poeta Marquina, 5. Tel. 972 50 91 15

Placement Service (SDIL): Employment service road show offered by the Regional Council of the Alt Empordà to different municipalities to help jobseekers. It advertises job opportunities. The serv-
ice is available at the “CAR joven” in Roses (Avenida Gran Vía Pau Casals, 5-11) on Wednesdays and Thursdays by appointment, which must be made at the “SAC” (Citizens’ Service Department of
the Town Council). People wishing to use this service must be registered as a resident in Roses. Presentations on jobseeking techniques are given on Wednesdays from 9.30 - 10.30 a.m. in the “CAR”:

- 1st Wednesday of the month: HOW TO SEARCH FOR A JOB
- 2nd Wednesday of the month: CV, PRESENTATION LETTER AND TELEPHONE INTERVIEW
- 3rd Wednesday of the month: PERSONAL INTERVIEW
- 4th Wednesday of the month: I WILL HAVE TIME!

The Club de Feina (Job Club) is also open on Wednesdays from 9 a.m. to 12 noon. In order to attend the Job Club you must be registered with the SDIL. For more information please see:
http://www.altemporda.org/Orientacio-profesionalcan.html.
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La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) té com a funció principal la protecció de la llibertat i la seguretat ciu-
tadana, sempre d’acord amb l’ordenament jurídic. La policia de seguretat ciutadana és el servei més proper a la ciutadania i vetlla per
la prevenció dels delictes i la protecció de les persones i els béns. La PG-ME també vol ser present i col·laborar amb la comunitat amb

la voluntat d’anticipar-se als problemes i establir les mesures adequades per resoldre’ls. És important saber que a la PG-ME és on cal dirigir-se en cas que es vul-
guin posar denúncies, sigui quin sigui el delicte. Tota persona té dret a posar una denúncia encara que la seva situació sigui irregular.
Adreça: Ctra. de les Arenes, s/n, Roses. Tel. 972 54 18 50. Tel. Urgències: 088
La Policia Local depèn de l’Ajuntament i s’encarrega principalment de la regulació del trànsit i la intervenció en accidents dintre del municipi. També intervé davant
d’aquelles queixes de convivència (sorolls, actes vandàlics, etc.) i per fer complir les normes, ordenances i bans municipals. Finalment, si es requereix, facilita infor-
mació i assistència als ciutadans.
Adreça: C. Tarragona, 64. Roses. Tel. 972 15 37 15
Bombers. Són els responsables d’actuar davant qualsevol situació de risc per causes naturals que posin en perill les persones. Aquest cos és el responsable dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments i també ha de promoure, organitzar i mantenir la formació del personal dels serveis relacionats amb la
protecció civil.
Adreça: Ctra. de Roses a Cadaqués. Tel. 972 25 67 72. Urgències: 085

Seguretat Ciutadana

The Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) / The Generalitat Police. Their main role is to protect freedom and public safety according to the legal code. The public safety police
are the closest to citizenry and work to prevent crimes and protect people and their properties. The PG-ME also aim at being present and collaborating in the community with the wish to anticipate to
the problems and to establish the appropriate measures to solve them. All types of crimes should be reported to the PG-ME. Anyone has the right to report crimes even if their situation is irregular.
Address: Crta. De les Arenes, s/n, Roses. Tel. 972 54 18 50. Emergencies: 008

The Policia Local / Local Police report to the council and take on the responsibility of traffic regulation and accidents intervention within the municipality. It also intervenes in coexistence complaints
(noise, vandalism, etc.) and to ensure that the rules, regulations and municipal edicts are enforced. Finally, if required, it provides information and assistance to citizens.

Bombers / Fire Brigade. They are responsible to act in risk situations due to natural disasters which may pose a threat to people. They are responsible for fire prevention and extinguishing services,
rescue operations as well as for promoting, organising and keeping staff training related to civil protection.
Address: Crta. Roses to Cadaqués. Tel: 972 25 67 72. Emergencies 085

Public safety
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Jutjat de Pau. La Justícia de Pau és el primer esglaó de l’organització judicial espanyola. Al capdavant del jutjat de pau es troba el
jutge de pau que té com a missió intentar conciliar els interessos enfrontats i evitar que aquests arribin a agreujar-se.
Adreça: Av. de Rhode, 67. Roses. Tel. 972 25 75 36
A Figueres tenim els Jutjats de Primera Instància i d’Instrucció que resolen situacions de tipus civil (família, divorcis, separacions o
desnonaments) i penal.
Adreça: C. Arnera, 7 de Figueres. Tel. 972 94 35 11

Oficina Itinerant d’Assessorament a l’Estranger (OIAE)
L’OIAE, en el marc del Pla territorial de ciutadania i immigració de l’Alt Empordà, és un servei de suport i de caràcter específic per millorar l’acollida dels ciutadans
estrangers residents a la comarca amb relació a les qüestions o aspectes de tipus jurídic que els puguin afectar.
� A Roses, per concertar les entrevistes o consultes caldrà trucar al telèfon 972 25 24 00. Els dies d’atenció són el segon i quart dilluns de mes, de les 10 h a les
14 h, als Serveis Socials de l’Ajuntament (Avda. Tarragona, 83, baixos). L’OIAE també presta servei a:
� Figueres, local de Càritas (C. Pompeu Fabra, 5, entresòl) Tel. 972 50 41 52
� L’Escala, Serveis Socials de l’Ajuntament (plaça de les Escoles, s/n) Tel. 972 77 48 48
� Altres municipis, hores a convenir. Tel. 972 67 70 50 (Àrea de Benestar del Consell Comarcal)

Justícia i assessorament legal

Jutjat de Pau / the Peace Court is the first stage in Spanish judicial system. The Judge of Peace’s main role is to conciliate conflicted interests and to prevent them from worsening.
Address: Av. / de Rhode, 67. Roses. Tel. 972 25 75 36

In Figueres we have the Jutjats de Primera Instància I d’ Instrucció / the Court of First Instance which deals with both civil cases (families, divorces, separations or evictions) and criminal cases.
Address: C/ Arnera, 7 Figueres. Tel. 972 943 511

Oficina Itinerant d’Assessorament a l’Estranger (OIAE) / Foreigners Itinerant Assistance Bureau

Within the framework of the Pla Territorial de Ciutadania I Immigració de l’Alt Empordà / Territorial Plan of Citizenry and Immigration of Alt Empordà, the OIAE is a specific support service aimed at
enhancing foreign resident citizens’ welcome to the area in relation to legal questions and issues which might affect them.

� In Roses, to arrange an interview or consultation, please phone: 972 25 24 00. Opening hours: the second and fourth Mondays of every month, from 10:00 a.m. to 2:00 p.m., at the Serveis Socials
de l’Ajuntament / Town Hall Social Services (Av. Tarragona, 83.Groung Floor) Other OIAE addresses:

� Figueres, at the Caritas premises (C/ Pompeu Fabra, 5, entresol), tel. 972 50 41 52

� L’Escala, Serveis Socials de l’Ajuntament (plaça de les Escoles, s/n), tel. 972 77 48 48

� Other towns, at appointed times, tel. 972 67 70 50 (Àrea de Benestar del Consell Comarcal / Welfare Area of the Consell Comarcal)

Law and legal advice
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L’Ajuntament de Roses va posar en marxa durant el mes de setembre d’enguany la Borsa Supramunicipal de Mediació per al Lloguer
Social. Ofereix de manera centralitzada tota la informació i assessorament jurídic relacionat amb l’habitatge al municipi.
La Borsa Supramunicipal d’Habitatge
1. Es dirigeix a la població en general amb rendes mitjanes i baixes que cerquin un habitatge de lloguer.
2. Ofereix avantatges i garanties a aquells propietaris que incorporin els seus habitatges a la Borsa a fi de ser llogats.
3. Facilita l’entesa directa i eficaç entre propietari i llogater.
4. Ofereix assessorament jurídic i tècnic.

Té com a principals objectius:
-Facilitar l’accés a l’habitatge a preus assequibles a persones amb ingressos baixos i mitjos.
-Oferir avantatges i garanties als propietaris.
-Dinamitzar el parc d’habitatges buits.
-Impulsar la reforma i la rehabilitació del parc d’habitatges buits.

Els ajuts al lloguer
El Departament d’Habitatge gestiona l’ajut al lloguer de la Renda Bàsica d’Emancipació que ha impulsat el govern estatal per a joves de 22 a 30 anys amb permís
de residència permanent. L’altre ajut que es tramita és el Lloguer Just de la Generalitat de Catalunya per a famílies amb risc d’exclusió residencial.
Adreces d’interès: Departament d’Habitatge: Av. Tarragona, 83, baixos (Casa del Mar) - 17480 Roses. Tel. 972 25 24 00

Habitatge

Roses Council started the Borsa Supramunicipal de Mediació per al Lloguer Social / List of Supramunicipal Social Rental Mediation. It centralises and offers all the legal advice and information relat-
ed to the municipal housing.

The Borsa Supramunicipal d’Habitatge:
1- Is addressed to households with average or low incomes in search of rental housing.
2- Offers advantages and guarantees to those owners who include their flats/houses in the list to be rented.
3- Enables direct and effective understanding between owners and tenants.
4- Offers legal and technical advice.

It aims at:
_ facilitating housing access at affordable prices to households with average and low income.
_ offering advantages and guarantees to the owners.
_ boosting empty housing
_ promoting improvements and renovations of empty housing.

Rental Aid.
The Departament d’Habitatge / Housing Department deals with Renda d’Emancipació Bàsica / Basic Emancipation Income rental aid promoted by the State Government for young people from 22 to
30 years of age with permanent residence permit as well as the LLoguer Just de la Generalitat de Catalunya / Generalitat de Catalunya Fair Rental for households with residential exclusion risk.

Important Addresses: Departament d’habitatge /Housing Department: Av. Tarragona, 83.Groung Floor CP 17480 Roses Tel. 972 25 24 00

Housing
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Pel fet de residir a Catalunya, s’assumeix l’obligació de contribuir a la despesa pública a través dels impostos. Amb aquests diners les
administracions financen serveis públics com l’educació, els serveis socials, la sanitat, etc. La majoria d’ingressos estatals, autonòmics i
locals provenen dels impostos.
IRPF: Impost de la renda a les persones físiques. Impost directe de naturalesa personal que grava la renda en funció de la seva quantia
i de les circumstàncies personals i familiars que concorrin a la persona. Han de pagar aquest impost totes les persones que tinguin la
seva residència dins l’Estat espanyol. Cada any, entre els mesos de maig i juny, s’ha de fer la declaració de renda, és a dir, els ingressos
obtinguts l’any anterior.
IVA: Impost sobre el valor afegit. Tribut bàsic d’imposició indirecta que grava béns i serveis. Certs productes i/o serveis n’estan
exempts. S’aplica a tota la Unió Europea.

IBI: Impost de béns immobles. Impost que grava la propietat dels immobles, ja siguin rústics o urbans. Impost directe de caràcter anual gestionat per l’ajuntament.
IVTM: Impost per als vehicles el propietari dels quals està empadronat en el municipi. Aquest impost és per a qualsevol vehicle de tracció mecànica apte per a circular
per la via pública que no hagi estat donat de baixa en el registre corresponent. Impost directe de caràcter anual gestionat per l’ajuntament.
Taxa d’escombraries: El fet imposable d’aquesta taxa el constitueix la prestació de la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments. Taxa de caràcter anual gestionada per l’ajuntament que sol anar associada amb l’IBI.
Taxa de guals: El fet imposable d’aquesta taxa el constitueix l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres, per la reserva de
via pública per a aparcaments exclusius o per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. Taxa de caràcter anual gestionada per l’ajuntament.

On cal anar?
Segons el tipus d’impost a l’ajuntament que us correspongui o a les oficines de Figueres de l’AEAT, que es troben a la plaça de la Palmera, 4 - Tel. 972 50 80 00
L’Ajuntament de Roses cada any pública, entre els mesos de gener i febrer, el calendari del contribuent, en el qual figuren tots els impostos que són de competèn-
cia municipal i les dates per fer els pagaments. En els impostos municipals és possible demanar la domiciliació bancària i estalviar temps, tenir la garantia que el
pagament s’efectuarà en el termini corresponent i beneficiar-se d’una bonificació del 2 %.

Taxes, contribucions i impostos

If you reside in Catalonia, you should contribute to the public expense through taxes. Public services such as education, social services, the public health system, etc are financed with this money.
Most of the Spanish government, autonomic government and local municipalities’ income comes from taxes.

IRPF - IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES / PERSONAL INCOME TAX: A direct and personal tax which taxes earnings according to the amount and personal and familiar cir-
cumstances. All the people with residence in the Spain have to pay this tax. The personal income tax declaration is due between May and June and covers the period of the previous year.

IVA / VAT: Indirect basic tax on goods and services. Certain products and/or services are tax-exempt. It is applied in the whole of the European Union.

IBI / YEARLY PROPERTY TAX: It is a direct tax fixed by the local authorities, depending on both the value of the land and of the property itself. It is paid yearly to the Council.

IVTM / VEHICLE EXCISE DUTY: A tax for vehicles whose owners are registered in the municipality. This tax applies to every vehicle registered, used or kept on a public road. It is a yearly direct council tax.

Taxa d’Escombraries / Solid Urban Waste Tax or Rubbish Tax: It covers the whole collection service of home rubbish and solid urban waste. It is a council tax which is paid annually and is usu-
ally associated with IBI / Yearly Property Tax.

Taxa de Gual / Dropped Kerb: A tax for a crossing across a public pavement for your vehicle to gain access to your property from the street. It may be used for exclusive parking, loading or unload-
ing or public road reservation . It is a council tax which is paid annually.

Where should you go?
According to the type of tax you have to pay you should either go to the Local Council or to the AEAT Offices in Figueres, located at Plaça de la Palmera, 4, Figueres. Tel: 972 50 80 00
Every year between January and February Roses Council publishes the taxpayer’s calendar containing all the council taxes and the payment periods. For Local Council payments you can ask for direct
debit and save time, with the guarantee that your payment will be made within the due period and you will benefit from a bonus of 2%.

Duties, special rates and taxes (taxpayer’s calendar)
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Tot vehicle (cotxe, ciclomotor, etc.) ha de tenir la següent documentació en regla: permís de circulació, assegurança de responsabilitat
civil i targeta d’inspecció tècnica (ITV). El seu conductor haurà de disposar, també, d’un permís de conducció vàlid per al territori
nacional. En el cas de tenir permís de conducció d’una altra nacionalitat caldrà bescanviar-lo.
1- Bescanvi dels permisos de conducció expedits en estats de la Unió Europea: el termini per a formalitzar el tràmit és de sis mesos
a partir de l’obtenció de la residència al país.
2- Bescanvi de permisos de conducció expedits a països no comunitaris: són vàlids per a conduir per l’Estat espanyol, segons
conveni, els permisos expedits a Andorra, Algèria, Argentina, Bolívia, Colòmbia, Corea del Sud, Croàcia, Equador, Japó, Marroc,
Paraguai, Perú, República Dominicana, Suïssa, Uruguai, Veneçuela i Xile. És important saber que per poder accedir a aquest bes-

canvi, el permís de conduir obtingut en el país d’origen ha de ser anterior a l’obtenció de la corresponen autorització de residència. En canvi, per al bescan-
vi dels permisos professionals d’:Algèria, Argentina, Bolívia, Colòmbia, Croàcia, Equador, Marroc, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai,
Veneçuela i Xile s’exigiran proves addicionals en funció del país d’origen.
Documentació necessària: Sol·licitud en l’imprès oficial de la Prefectura Provincial de Trànsit; fotocòpia i original de la documentació identificativa (DNI/NIE), dues
fotografies, declaració per escrit de no trobar-se privat per resolució judicial del dret de conduir vehicles de motor i ciclomotors; declaració per escrit de no ser
titular de cap altre permís o llicència de conducció, ja sigui expedit a Espanya o en un altre país comunitari, de la mateixa classe que el permís sol·licitat; permís
que es pretén bescanviar, còpia i fotocòpia.
Exclusiu per al bescanvi de permisos de països no comunitaris: sol·licitud en imprès oficial de Prefectura Provincial de Trànsit més propera al domicili
del sol·licitant. Aquest sol·licitud, amb la resta de documentació, s’entregarà a la prefectura de trànsit de la província de residència.; informe d’aptitud
psicofísica, expedit per un centre de reconeixement de conductors autoritzat a la província; declaració escrita del titular responsabilitzant-se de l’autenticitat,
validesa i vigència del permís i, si escau, la seva traducció oficial al castellà o català. Aquesta traducció, l’han de realitzar els intèrprets jurats, els cònsols
d’Espanya a l’estranger, els cònsols a Espanya del país que hagi expedit el permís, i/o l’emissió d’un informe per part del Reial Automòbil Club d’Espanya on
especifiqui la seva validesa i vigència. Per a qualsevol altra informació i tràmits, adreceu-vos a la Prefectura Provincial de Trànsit, avinguda Jaume I, 41, Girona.
Tel. 972 20 29 50 o bé a la pàgina web: http://www.dgt.es

Bescanvi del permís de conducció

Every vehicle (car, motorbike, etc.) needs the documents in order: Permiso de Circulación showing your name and address as owner of the vehicle, valid insurance and ITV Technical Inspection Card.
The driver should have a driving license valid for Spain. If you are a foreign resident your driving license should be exchanged for a Spanish one.

1- An EU driving license exchange: It should be regularized within a period of six months after obtaining your residence in the country.

2- A non-EU driving license exchange: according to different country agreements, the driving licenses from the following countries are valid to drive in Spain : Andorra, Algeria, Argentina, Bolivia,
Colombia, South Chorea, Croatia, Equator, Japan, Morocco, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Switzerland, Uruguay, Venezuela and Chile. But additional tests are required for the exchange of
professional licenses from the following countries: Algeria, Argentina, Bolivia, Colombia, Croatia, Equator, Morocco, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay, Venezuela and Chile.

Necessary documents: Official application form from Prefectura Provincial de Tráfico / Traffic Provincial Prefecture ; Photocopy and original of your identity documents (DNI/NIE), two photographs,
a written declaration stating you are not forbidden from driving vehicles or motorbikes by a judicial resolution; a written declaration stating you do not hold any other license or driving license, issued
in Spain or another EU country, of the same type as the one you are applying for; driving license you want to exchange, copy and photocopy.
Exclusive for non-EU driving licenses: Official application form from the Prefectura Provincial de Tráfico nearest to your home address. This application, together with the rest of the documents,
will be submitted to the Prefectura Provincial de Tráfico of the province where you live: psychophysical competence report, issued by an authorized drivers’ examination centre in the province; a writ-
ten declaration taking responsibility for the authenticity and validity of the driving license and, if necessary, the certified translation into Spanish or Catalan. This translation should be done by an offi-
cial sworn translator, the Spanish Consuls in the foreign country, the Consuls in Spain from the country which has issued the driving license and/or a report from the Real Automóbil Club de España
/ Spain Automobile Royal Club specifying its validity.
For further information please contact Prefectura Provincial de Tráfico, avinguda Jaume I, 41, Girona. Tel. 972 10 19 50 or consult at http://www.dgt.es

Driving license exchange
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El sistema públic de serveis socials és el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes i equipaments destinats a l’atenció
de la població que es trobi en alguna de les següents situacions: envelliment, manca d’autonomia personal o funcional, exclusió
social o aïllament, persones amb discapacitat, situacions de vulnerabilitat, de risc i de dificultat social per infants, adolescents,
dones, violència de gènere, situacions de desestructuració familiar, drogodependències i altres addiccions, malalties cròniques o

mentals, pobresa o altres situacions de necessitats socials.

Els Serveis Socials ofereixen prestacions en serveis, econòmiques o materials. Per poder accedir-hi cal estar empadronat al municipi. Els professionals que hi tre-
ballen funcionen a partir d’equips bàsics d’atenció social primària i estan formats per treballador/es i educadors/res socials.

On cal anar?
A les dependències del Departament de Benestar Social, a l’av. Tarragona 83, baixos (Casa del Mar), de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h. Tel. 972 25 24 00.
Cal demanar hora prèviament per ser atesos pels professionals del Departament de Benestar Social.

Els serveis socials a Roses

The public system of social services is the spectrum of resources, benefits, activities, programmes and facilities directed to help the population in one of the following situations: aging, lack of per-
sonal autonomy, social exclusion or isolation, disability, children’s / teenagers’ and women’s vulnerability, risk or social difficulties, gender violence, destructured family situations, drug dependency
and other addictions, chronic or mental illnesses or other situations of social needs.

The Social Services offer economic or material benefits and services. To access these benefits you should be registered in the municipality. The professionals, who are social workers and educators,
work from basic teams of primary social attention.

Where should you go?
To the Departament de Benestar Social / Social Welfare Department, av. Tarragona 83, Ground floor (Casa del mar), from Mondays to Fridays, from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. Tel. 972 25 24 00.
If you wish to see one of the professionals in the Social Welfare Department, you should make an appointment beforehand.

Social services in Roses
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L’Escola d’Adults de Roses és una escola dirigida a les persones majors de 18 anys i majors de 16 que justifiquin que estan treballant i
no poden acudir a un centre de formació diürn i sense límit d’edat. Des dels mesos de setembre-octubre fins a maig-juny es fan diver-
sos cursos de formació. La durada i el preu va en funció del curs. El període d’inscripcions s’ha de consultar a l’escola d’adults el setem-
bre. Les inscripcions es fan per ordre d’arribada. Excepcionalment, es fan cursos en què la matriculació es fa fora d’aquestes dates.

Algunes de les matèries impartides són alfabetització, català, anglès, informàtica, puntes al coixí, pintura i dibuix, tall i confecció, ceràmica i tapís.
On cal anar?
Al carrer Doctor Ferran, 2. Mercat cobert municipal, 1a planta
Si disposeu d’algun títol d’estudis obtingut en algun país estranger i voleu que tingui validesa oficial a l’Estat espanyol, podeu anar a la Subdelegació del Govern
a Girona per demanar informació sobre la documentació necessària i els tràmits corresponents. La concessió o denegació de l’homologació dependrà del Ministeri
d’Educació i Ciència del Govern espanyol.

On cal anar?
Al Ministeri d’Educació i Ciència. C. Alcalá, 36 Madrid. Tel. 91 603 70 00 (Direcció General d’Universitats)
A la Subdelegació del Govern a Girona. Av. Jaume I, 17 Girona. Tel. 972 06 90 00, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Escola d’adults i homologació de títols

L’ Escola d’Adults of Roses is addressed to people over 18 or people over 16 who justify they work and they cannot attend daytime school classes and with no age limit. Several courses run from
September-October to May-June. The length and price vary according to the course. The registration period for Adult Learning should be checked in September. Enrolments are made in the order of
arrival. Some course registrations are made out of these dates. Some of the subjects to be chosen: Adult literacy, Catalan, English, Computer Studies, Bobbin Lace, Painting and Drawing, Dressmaking,
Pottery and Tapestry.

Where should you go?
To c./ Ferran, 2. Municipal Indoor Market, 1st floor.
If you have a foreign qualification and want it to be officially validated in Spain, you can go to Subdelegació Del Govern / The Government Office in Girona and ask for further information with regard
to the recognition of university studies, whether academic or professional. Its approval and validity depends on the Ministerio de Educación y Ciencia / Education and Science Department of Spain.

Where should you go?
To the Ministerio de Educación y Ciencia. Address: c. Alcalá, 36.Madrid. Tel. 91 603 70 00 (Dirección General de Universidades/ Universities General Office)
To the Subdelegació Del Govern / The Government office in Girona.

Adult school and recognition of academmic qualifications
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L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència sanitària. L’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
de Roses és el primer lloc on s’ha d’anar quan es pateix algun tipus de problema de salut o quan es vol prevenir quelcom que hi
estigui relacionat. El sistema públic de salut català és gratuït.

Per rebre atenció sanitària cal anar al CAP (Centre d’Atenció Primària) i s’ha de disposar de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS)
a la qual té accés qualsevol persona empadronada a Catalunya i que caldrà utilitzar cada vegada que es vagi al metge. La TIS per-

met tenir un metge i una infermera assignats i en el cas dels menors de 16 anys un pediatre. També hi ha ginecòleg, dentista, llevadora i s’hi poden
fer analítiques. La targeta sanitària és personal i intransferible.

En els CAP us poden aconsellar sobre temes sanitaris.També podeu concertar visites al vostre domicili en cas que estigueu molt malalts i no us pugueu desplaçar
fins al centre. També es poden atendre les urgències ja que està obert les 24 hores. En el CAP també podreu rebre atenció preventiva (vacunes, detecció precoç
de malalties, planificació familiar, etc.). Per a demanar hora hem de trucar al telèfon del CAP o bé demanar hora a la recepció. A més, també disposa dels serveis
d’una mediadora cultural que informa i tradueix en cas d’haver-hi dificultats idiomàtiques. En cas d’urgència o de metges especialistes cal adreçar-se a l’Hospital
Comarcal de Figueres.

On cal anar?
1- CAP Roses Direcció: Ctra. Mas Oliva, 23. Tel: 972 15 37 59
2- Hospital Conarcal de Figueres. Direcció: Ronda Dr. Arolas, s/n Figueres. Tel. 972 50 14 00

Salut i assistència sanitària

Primary health attention is the citizens’ first stage to health care. Either if you have a health problem or if you want to prevent it you should first go to The Àrea Bàsica de Salut (ABS) / Basic Health
Area of Roses. The Catalan Health System is free and provides universal coverage.
The Local Healthcare Centres (CAP) Centre d’Atenció Primària provide health services and you need to apply for the Personal Health Card (TIS) Targeta d’Identificació Sanitària which can be
obtained if you are registered in the Council where you live and which will have to be used whenever health care is needed. A TIS allows to have a doctor and a nurse assigned to you and a paedi-
atrician in the case of minors under 16. There is also a gynaecologist, a dentist, a midwife and people can have blood tests done there. The Health Card is personal and non transferable.

You can ask for medical care advice in the CAP. You can also make appointments to you personal address if you are seriously ill and cannot go to the centre. It is open 24-hours a day and emergen-
cies are attended to. In the CAP you can also get preventive medicine (vaccines, early detection of some illnesses, family planning, etc.). Appointments can be made at the CAP reception in person
or by phone. Besides the centre also provides a cultural mediator who informs and translates in case you have difficulties with the language. In case of emergency or if you have to be seen by a spe-
cialist, you should go to the Hospital Comarcal de Figueres.

Where should you go?
1- CAP Roses: Crta. De Mas Oliva, 23. Tel. 972 15 37 59
2- Hospital Comarcal de Figueres: Ronda Dr. Arolas, s/n Figueres. Tel 972 50 14 00

Health and medical care
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Durant l’embaràs cal que es faci el seguiment mèdic correcte del vostre estat a través del ginecòleg de referència amb una freqüència
variable en funció de la setmana de gestació en la qual us trobeu:

Menys de 12 setmanes d’embaràs (1a visita)
Entre 12 i 36 setmanes d’embaràs (visita cada 4-6 setmanes)
Entre 37 i 41 setmanes d’embaràs (visita cada 2-3 setmanes)
A les 41 setmanes d’embaràs (visita 1-3 cops per setmana)
Més de 42 setmanes d’embaràs (ingrés o vigilància intensiva)

Una vegada hagi nascut el fill/a, cal tenir presents els següents passos:

1- Inscripció del nounat al Registre Civil. La llei ordena inscriure el naixement en el Registre Civil. La inscripció dóna fe del fet, la data, l’hora i el lloc de naixement.
2- Alta en el padró municipal. Cal inscriure el fill/a en el padró municipal del poble on viu, en aquest cas a l’Ajuntament de l’Escala.
3- Baixa per maternitat del pare/mare. Les mares tenen dret a un període de descans de 16 setmanes i, en cas de part múltiple, s’incrementa en dues setmanes
per fill. El salari es manté igual i l’assumeix per complet la Seguretat Social.
4- Alta i seguiment del nadó al sistema sanitari. Un cop hagi nascut el fill/a cal inscriure’l/-la en el sistema públic de salut per assegurar que el nounat tingui
cobertura sanitària. Des d’allà li assignaran un metge pediatre de referència que farà un correcte seguiment del desenvolupament del nadó.

Podeu consultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya http://www.cat365.net/inici/tramits/ajudes per conèixer les ajudes que ofereixen les diferents
administracions pel naixement d’un fill/a.

Maternitat i primera infantesa

Correct medical monitoring should be carried out during pregnancy by the reference gynaecologist service with a variable frequency depending on the pregnancy week you are in:

Less than 12 pregnancy weeks (1st visit)
Between 12 and 36 pregnancy weeks (a visit every 4-6 weeks)
Between 37 and 41 pregnancy weeks (a visit every 2-3 weeks)
41st pregnancy week (1 visit to 3 visits per week)

42nd pregnancy week (hospital admission or intensive monitoring)

Once your son / daughter is born, you should bear in mind the following procedures:
1- Registration of the newly born at the Registry Office. It is ordered by law that all births are registered at the Registry Office. The registration certifies the date, time, and place of birth.
2- Births should be registered at the Local Council where he/she lives, in that case the Council of Roses.
3- Mother’s /father’s maternity leave. Mothers are entitled to a 16 –week leave and in the case of multiple births, it is increased by two weeks per baby. Salaries are not altered and are totally under

taken by the Social Security.
4- Newborn registration and monitoring by the health system. Once your son / daughter is born, he/she should be registered in the public health system to ensure he/she is covered by the health

system. He will be assigned a reference paediatrician who will monitor the newborn’s development.

You can consult the web page of the Generalitat de Catalunnya at http://www.cat365.net/inici/tramits/ajudes to find the information on the financial help some institutions offer for the birth of a
son/daughter.

Maternity and early childhood
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A la comarca de l’Alt Empordà el vehicle propi encara resulta molt necessari, ja que hi ha molts pobles petits que no estan prou ben
comunicats. Ara bé, en el cas de no disposar de vehicle es pot optar pels transports públics:

Autobusos interurbans: es poden utilitzar des de Roses per anar a Girona, Figueres i castelló d’Empúries, etc. L’import del viatge depèn, lògicament, de la des-
tinació. La companyia que cobreix aquest servei és principalment la SARFA, que amplia la seva oferta durant els mesos d’estiu.

Ferrocarril: les estacions de tren més properes a Roses són les de Girona i Figueres . Des d’aquí es pot anar a diferents destins de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.

Transport aeri: Els aeroports més propers són el de Vilobí d’Onyar (prop de Girona), el de Perpinyà (França) i el del Prat de Llobregat ( prop de Barcelona). Hi ha
vols nacionals directes a les principals ciutats espanyoles i també a diferents països europeus.

Taxis: A Roses es troben a la Plaça Catalunya (al centre) Tel: 972 25 47 49 i a l’Avinguda Gola de l’Estany (Santa Margarida) Tel: 620 91 63 91

Transports

Private vehicles are still very necessary in Alt Empordà as there are a lot of small villages and towns but if you do not own a vehicle you can use public transport:

Coaches: you can use them to go to Figueres, Castelló d’Empúries, Girona, etc. The fare depends on the destination. SARFA is the company which covers this service which is increased in summer.

Trains: The nearest stations from Roses are Figueres and Girona. From there you can travel by train to the different destinations in Catalonia, Spain and Europe.

Travelling by air: The nearest airports are Vilobí d’Onyar (near Girona), Perpignan (France) and Prat de Llobregat (Near Barcelona). There are direct national flights to the main Spanish cities and
to different European countries.

Taxis: In Roses they are in Plaça Catalunya (centre, Tel 972 25 47 49) and in Ave. Gola Estany (Santa Margarida, Tel. 620 91 63 91)

Transports
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Servei d’aigua. SOREA. Adreça: C. Lluís Companys, 43. Tel. 972 25 63 59. Urgències: 902 25 03 70

Servei de llum. FECSA-ENDESA. Adreça: C. Tarragona, 60. Tel. 972 15 03 03. Avaries: 900 77 00 77

Gas Propà Canalitzat Repsol. Adreça: Ds/ Afores. Tel. 901 121 212

Gas butà. Adreça: c/ La Llotja, 21. Tel. 972 25 69 27

Servei de recollida d’escombraries. ROSESNET. Adreça: Ctra. de les Arenes, s/n. Tel. 972 25 70 05

Deixalleria. Adreça: Ctra. de les Arenes, s/n. Tel. 972 25 70 05

Correus i telègrafs. Adreça: Pl. Pep Ventura. Tel. 972 25 65 39

Altres serveis, adreces i telèfons d’interès

Water Service. SOREA. Address: Carrer Lluís Companys, 43. Tel. 972 25 63 59. Tel. Emergencies: 902 25 03 70

Electricity Service. FECSA-ENDESA. Address: C/ Tarragona, 60. Tel. 972150303. Tel. Power cuts: 900 77 00 77

Canalised Propane Gas Repsol. Address: Ds/ Afores . Tel. 901 121 212

Butane Gas. Address: C/ La Llotja, 21. Tel. 972 25 69 27

Rubbish Collection Service . ROSESNET. Address: Crta./ de les Arenes, s/n. Tel. 972 25 70 05

Waste Plant. Address: Crta./ de les Arenes, s/n. Tel. 972 25 70 05

Post Office. Address: Pl. Pep Ventura. Tel. 972 25 65 39

Other useful services, addresses and telephone numbers
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El català és la llengua pròpia de Catalunya. És una llengua romànica i el seu domini lingüístic inclou els territoris de Catalunya, les Illes
Balears, la Catalunya Nord, Andorra, l’Alguer, la Comunitat Valenciana i la Franja d’Aragó.
El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat de Catalunya i de

nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots
els àmbits.
Aquesta organització ofereix diversos nivells que van des de l’Inicial i el Bàsic (B1, B2, B3) fins al nivell Superior de català (D), passant per l’Elemental (E1, E2, E3),
l’Intermedi ( I1, I2, I3) i el de Suficiència (S1, S2, S3).
On cal anar?
Oficina de Català de Roses - C. de Sant Josep, 10 - Tel. / Fax: 972 25 39 45 - roses@cpnl.cat - www.cpnl.cat

Aprenentatge de la llengua

Catalan is the language of Catalonia. It is a Romance language and is spoken in Catalonia, The Balearic Islands, in Languedoc-Roussillon also known as Catalunya Nord or Northern Catalonia , Andorra,
Valencia and in a small area on the western border of Aragon.

The Consorci per a la Normalització Lingüística / Linguistic Normalization Consortium is an official entity created in common by the Generalitat de Catalunya and a large number of Councils,
consells comarcals /Regional Councils and diputacions / County Councils with the aim to facilitate and spread the knowledge and use of Catalan in all the fields.

This organization offers several levels: Basic (B1,B2,B3), Elementary (E1,E2,E3), Intermediate (I1,I2,I3) Sufficiency (S1,S2,S3) and Advanced (D).

Where should you go?
Oficina de Català de Roses: C. de Sant Josep, 10 - Tel. /Fax: 972 25 39 45 - roses@cpnl.cat - www.cpnl.cat

Learning catalan
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La Biblioteca és un equipament municipal que forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Girona, d’accés
lliure i gratuït a tothom. Vol satisfer les necessitats d’informació, formació al llarg del temps i de lleure i ser un referent cultural, tec-

nològic i de promoció de la lectura.
Els serveis principals són els següents: informació, préstec, Internet (WI-FI), formació d’usuaris (escoles i grups d’adults) i promoció de la lectura per mitjà d’acti-
vitats per a adults i infants (Hora del conte, tallers, etc.)
Un nou servei que s’ha posat en marxa a principis d’any és “Diaris del Món”, que permet accedir i imprimir a mida real les versions del dia d’uns 200 diaris de
60 països diferents i en 20 llengües diferents.
On cal anar?
Biblioteca Pública Jaume Vicens Vives, C. Girona, 22-30 - Tel. 972 15 09 28
De dilluns a divendres de 16 h a 20.30 h, i dimarts, dijous i dissabte de 10 h a 13.30 h
biblioteca@roses.cat - www.bibgirona.net/roses

PUBLICA DE ROSES JAUME VICENS I VIVESPUBLICA DE ROSES JAUME VICENS I VIVES

The municipal library is part of the Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Girona / The Network of Municipal Libraries of the County Council of Girona, and it free for everybody. It offers
information, learning and leisure and aims at being a cultural, technological and promotional reading reference.

The municipal services are: information, borrowing, Internet (WI-FI), user’s learning (schools and adult groups) and reading promotion by means of different activities for adults and children (Hora
del conte/ Tale Time, workshops, etc)
The new service “Diaris del Món / World Newspapers”, is being offered since early this year. It allows access and life-size printing of the day versions of about 200 newspapers of 60 different coun-
tries and in 20 different languages.

Where should you go?

Biblioteca Pública “Jaume Vicenç Vives”: C/ Girona, 22-30 - Tel. 972 15 09 28
From Monday to Friday from 4:00p.m. to 8:30p.m. And Tuesdays, Thursdays and Saturdays from 10:00 a.m. to 1:30 p.m.
Biblioteca@roses.cat - www.bibgirona.net/roses

Public library “Jaume Vicens i Vives”

Dossier Cat-GB.qxd:Maquetación 1  2/12/09  19:07  Página 20



L’Ajuntament de Roses disposa d’una xarxa d’equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica fisicoesportiva.
Aquesta xarxa depèn del Departament d’Esports, el qual s’encarrega del manteniment i control d’equipaments i espais esportius,
l’organització d’activitats diverses, la planificació de la utilització de les instal·lacions, la col·laboració tècnica i material en activitats
alienes, la realització de programes tècnics esportius, etc.
A més, el Departament d’Esports de l’Ajuntament també realitza gestions administratives i assessorament a clubs i entitats esportives
(documentació estatuària i constitutiva, subvencions i tràmits administratius amb organismes oficials, etc.).

Equipaments esportius municipals:
- Piscina Coberta Municipal de Roses
- Pavelló Poliesportiu Municipal de Roses
- Pista poliesportiva coberta i frontó
- Estadi del Mas Oliva
- Camps de futbol municipals de la Vinyassa de Roses
- Instal·lacions de vòlei platja i futbol platja a les platges de Roses
- Instal·lacions esportives escolars de Roses

Departament d’Esports, Joventut i Festes
Ajuntament de Roses, Ctra. Mas Oliva (Poliesportiu) - 17480 ROSES
Tel. 972 15 00 33 – 972 15 03 36 - Fax. 972 25 62 04 - Correu electrònic: esports@roses.cat

Els esports

Roses Council offers a network of sport facilities to meet the needs of physical-sportive practice. This network is dependent on the Sports Department, which is responsible for the maintenance and
control of facilities and sportive areas, the organization of a variety of activities, the facilities planning, the technical and material collaboration, the execution of technical sportive programmes, etc….
Besides, the Council sports department carries out administrative and advice procedures for clubs and sport entities (statuary and constituent documents, subsidies and administrative procedures with
official entities).

Municipal Sport Facilities:
- Roses Municipal Indoor swimming pool.
- Roses Municipal Sports Centre
- Indoor sport track and pelota court
- Mas Oliva Stadium
- Roses Municipal La Vinyassa Football pitch
- Roses Beach Volley and beach football sport facilities
- Roses school sport facilities

Departament d’Esports, Juventut I Festes / Sport, Youth and Festival Department
Ajuntament de Roses: Crta. Mas Oliva (Sports Centre) 17480 ROSES
Tel: 972 15 00 33 – 972 15 03 36 - Fax: 972 25 62 04 - Email: esports@roses.cat

Sports
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El període de vida entre la infantesa i l’edat madura és la joventut. En aquest, els/les joves escullen l’estudi que els ajudarà a introduir-
se més tard al món laboral, s’introdueixen en el món associatiu, estableixen vincles d’amistat, prenen decisions pròpies...
En el municipi de Roses hi ha un espai exclusiu per als joves. Aquest espai, anomenat CAR, està pensat per donar resposta a les neces-
sitats i als interessos del jovent municipal. És un lloc de trobada on poden quedar per connectar-se a Internet; jugar a jocs, futbolí,

ping-pong; veure pel·lícules; estudiar; fer tallers i cursos, i trobar-se per organitzar tota mena d’activitats. Aquestes activitats són possibles gràcies a les aules poli-
valents i als dos espais ben diferenciats de què disposa el centre: ludoteca, hotel d’entitats, telecentre, aula d’estudi i sala d’audiovisual.
On cal anar?
CAR, Gran Via de Pau Casals, 13-15 - Tel. 972 15 08 88
De dilluns a dissabte, de 16 h a 20 h
car@roses.cat - www.rosesjove.org

Joventut

Youth is the period of life between childhood and adulthood, the period when young people choose the studies which will later lead them to the labour world, get into the world of associations,
establish bonds of friendship, take their own decisions, etc…
In the municipality of Roses there is a place which is exclusive for young people called CAR, thought to meet their needs and interests. It is a meeting point where they can meet, surf the Internet;
play games, table football, table tennis; watch films; study; do workshops and courses and meet to organize all types of activities; These activities are possible thanks to the multipurpose classrooms
and the two different spaces the centre is equipped with: toy library, hotel of entities, TV centre, study room and audiovisual hall.

Where is it?

CAR Av. Pau Casals, 13-15 - Tel. 972 15 08 88
From Mondays to Saturdays, from 4:00 to 8:00 p.m.
car@roses.cat - www.rosesjove.org

Youth
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