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Entitats animalistes estudien accions legals
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AnimaNaturalis interposarà
una denúncia contra l’Ajuntament de Vidreres per “no haver previst la seguretat dels
participants ni la del públic”,
així com tampoc “la protecció dels animals”. “La llei de
correbous a Catalunya és
molt laxa i les denúncies per
maltractament animal acostumen a caure en sac foradat,
però aquest cop creiem que
pot arribar a bon port”, sub-

ratlla l’entitat. També Lex Ànima, integrada per professionals del dret, està analitzant
la informació recopilada i no
descarta recórrer als tribunals, tant a la via penal per
maltractament animal com a
l’administrativa. A més, critiquen que s’abatés el bou a
trets: “Vam intentar pressionar perquè el sedessin, però
ja era massa tard.” Així mateix, l’AGA estudia accions le-

gals si es demostra que hi havia menors a la plaça i si s’hi
consumia alcohol. “Lamentem que el bou hagués de pagar amb la seva vida la negligència dels organitzadors i la
indiferència de l’Ajuntament,
que té a les seves mans, i ara
amb més motius, posar fi a
l’activitat.” Amb tot, els Mossos d’Esquadra tenen oberta
una investigació per aclarir
les circumstàncies dels fets.

La frase

—————————————————————————————————

“L’episodi que es va
produir abans-d’ahir
a la tarda no es pot
repetir mai més
al poble”
Jordi Camps
ALCALDE DE VIDRERES
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persones van resultar ferides diumenge en el correbou
de Vidreres, en el marc de la
festa major.

darrer lloc, l’edil lamenta
que un policia local matés
a trets el bou que va saltar
al públic i que no s’esperés
a l’arribada d’altres professionals per capturar-lo
amb sedants. “L’haurien
d’haver salvat, i més tenint en compte que quan
va ser abatut ja havia sortit de l’àrea de més confluència de gent i estava en
una zona boscosa.”
Una dona hospitalitzada
L’incident va tenir lloc diumenge a la tarda durant el

segon i últim correbou que
es feia el cap de setmana a
Vidreres, en el marc de la
festa major. El bou que hi
havia a la plaça portàtil
que es lloga per a l’acte
va saltar al públic. Això va
ocasionar les primeres escenes de pànic, seguides
d’empaitades a la zona de
sota de les grades. Finalment, l’animal va sortir
a l’exterior i, durant prop
de mitja hora, va continuar l’alarma amb crits i
corredisses. Dinou persones van haver de ser ate-

ses pel SEM, dues de les
quals van resultar ferides
de gravetat i van ser trasllades a l’hospital Josep
Trueta de Girona (una és
una dona que va haver de
ser intervinguda quirúrgicament d’urgència la nit
de diumenge a dilluns i
que ahir continuava ingressada). Així mateix,
dues persones presentaven lesions de caràcter
menys greu i van ser evacuades a l’hospital de Santa Caterina de Salt, i quinze ciutadans més tenien
ferides lleus.
L’associació encarregada dels correbous a Vidreres, amb 33 anys d’història, va detallar ahir que
han organitzat l’esdeveniment “any rere any, i
sense cap situació semblant a la viscuda diumenge”. Gairebé un centenar
de persones participen en
l’organització de l’acte, en
el qual diuen que sempre
han posat la seguretat per
davant de tot i, per això,
en cada edició han dut a
terme millores en aquest
aspecte. Transmeten, alhora, tota la seva solidaritat als ferits, familiars i
amics, i els desitgen una
ràpida recuperació. ■

Un dels últims correbous que es van fer a Torroella de Montgrí ■ LLUÍS SERRAT

Trontolla l’últim
bastió gironí de les
festes taurines
a En els darrers cinc anys els consistoris han anat posant

fi als correbous d’Olot, Roses i Torroella de Montgrí
Esteve Carrera
GIRONA

El pes del turisme i la immigració
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Roses, Olot i Torroella de
Montgrí van ser les places
de bous gironines que es
van resistir més anys, però que van acabar caient el
2016. El desenllaç pot ser
per motius diferents, a
través de consultes populars o per decisions dels
consistoris. Si és per decisió municipal, poden passar uns anys fins que es
consolidin les majories suficients de ple, però quan
s’inicia el debat només és
qüestió de temps.
Un denominador comú
d’aquestes decisions municipals que han posat fi
als correbous és que les
opinions a favor i en contra són sovint transversals i que a dintre de les
formacions és habitual
trobar-hi partidaris i detractors d’aquests espectacles. A Roses van ser necessàries dues voltes de
vot; en la primera hi havia
hagut empat. A Olot el debat va ser llarg, fins que
una consulta popular va
ser favorable a l’abolició. A
Torroella, després d’un
llarg estira-i-arronsa, va
ser decisiva la decisió del

Tot i que en algunes parts del
territori com ara les Terres de
l’Ebre hi ha qui reivindica els
correbous com a tradició catalana, és innegable que en el
cas de les comarques gironines el turisme i la immigració
andalusa han tingut un paper
determinant en l’impuls
d’aquestes festes o, com a
mínim, en el fet que s’hagin
mantingut més anys en alguns municipis que no pas en
altres. Roses i Torroella de
Montgrí en són dos exemples: a partir del fenomen mi-

gratori de la dècada dels seixanta, un important nombre
d’habitants andalusos s’hi
van establir i hi van traslladar
part dels seus costums. En el
cas de Roses i Torroella de
Montgrí s’ha mantingut el
vincle amb la ciutat de Beas
de Segura (Jaén), d’on van arribar famílies senceres a establir-s’hi per motius laborals.
Avui Roses és agermanada
amb Beas de Segura i s’organitzen viatges d’una vila a l’altra per recordar els vincles familiars entre els municipis.

Parlament, que va treure
el municipi de la llista de
pobles catalans on se celebren les festes tradicionals amb bous. El 2017 ho
van intentar, però ja no
se’n van sortir.
Vidreres semblava l’excepció, però tot indica que
no ho serà. De fet, l’any
2016, quan es va celebrar
l’últim correbou a Torroella, els representants de
les entitats animalistes
que s’havien concentrat
davant la plaça ja van avisar que a partir d’aquell
moment tenien en el punt

de mira Vidreres. Aquest
dissabte passat els representants de Girona Animalista, que per primer
cop havien convocat una
manifestació a Vidreres
per reclamar l’abolició
dels correbous, semblava
que havien tingut poc èxit
–només una quarantena
de persones–, però sabien
que tenien el vent a favor.
“Som pocs però tornarem,
cada any serem més i
s’acabaran els correbous
com s’han acabat a Roses,
Torroella i Olot”, deia la
portaveu de l’entitat. ■
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Restriccions al
parc del cap de
Creus pel perill
d’incendis

Càmeres en
punts estratègics
de Santa Coloma

Redacció
FIGUERES

a L’Ajuntament ha començat a instal·lar càmeres de vigilància

amb l’objectiu de millorar la seguretat de tot el municipi
Redacció
SANTA COLOMA DE FARNERS

Santa Coloma de Farners
va pel camí de fer realitat
una demanda recurrent
tant per part dels veïns de
la capital de la Selva com
de bona part del consistori. Es tracta de la millora
de la seguretat del municipi a través de la instal·lació
de diverses càmeres de vigilància. En concret,
aquests dispositius se situaran en punts estratègics de la població, amb la
voluntat que els vehicles
que entrin a Santa Coloma
de Farners quedin registrats, amb el major control
que això suposa.
El procés per poder tirar endavant aquest projecte no ha estat fàcil ni
curt. L’Ajuntament ha començat ara la instal·lació
de les càmeres, un cop s’ha
resolt el concurs públic de
licitació d’aquest sistema
de vigilància, i després de
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càmeres s’han instal·lat en
diversos punts de la població,
principalment a les entrades
a Santa Coloma de Farners.

més d’un any de tramitació de tota la documentació i dels permisos necessaris que calen per poder
instal·lar càmeres a la via
pública.
Lectura de matrícules
Les càmeres de seguretat
que s’estan instal·lant a
Santa Coloma de Farners
permetran llegir i reconèixer les matrícules dels vehicles que entrin a la població. Un cop recollida
aquesta informació, les
dades s’emmagatzemaran a l’estructura informàtica del consistori colo-

menc, que tindrà la capacitat de gestionar i consultar qui ha entrat a la població quan sigui necessari.
El sistema de vigilància
funcionarà les 24 hores
del dia, i estarà situat en
nou punts estratègics de
Santa Coloma de Farners,
com són els accessos a la
població –carretera d’Anglès, de Sant Hilari, de
Castanyet, de Sils i del Balneari–, així com a les urbanitzacions de Santa Coloma Residencial, de Can
Malladó-Can Camps i a
Masserra. El cost de la licitació per poder engegar
aquest servei és de 70.000
euros, un projecte que s’ha
decidit gestionar de manera individual i sense afegirse a la compra agregada
que el Consell Comarcal de
la Selva va tramitar per
instal·lar càmeres en diversos municipis de la comarca.
El projecte de les càmeres de vigilància a les en-

Una de les càmeres de vigilància que s’estan instal·lant a
Santa Coloma de Farners ■ AJ. DE SANTA COLOMA DE FARNERS

trades del municipi es va
engegar en l’anterior mandat, amb l’anterior regidor
de Governació, Manel Barroso, una tasca que ha entomat i que comparteix
l’actual responsable de
l’àrea, Carles Roca. De fet,
l’aplicació d’aquestes mesures és una resposta a les
diverses peticions veïnals i
a les diferents mocions

que el ple de Santa Coloma
de Farners ha acordat en
els últims anys per millorar la seguretat del municipi. La instal·lació de càmeres de vigilància perquè exerceixin de mesura
de control i de dissuasió
dels delinqüents és una
iniciativa que s’ha repetit
en moltes poblacions gironines. ■

El departament d’Agricultura, arran de l’increment
del perill d’incendi forestal
per l’entrada de tramuntana forta a l’Empordà, ha
decidit restringir l’accés al
Parc Natural del Cap de
Creus, a partir d’ahir, dia 2
de setembre.
També s’ha activat el
nivell 3 del pla Alfa en deu
municipis de l’Alt Empordà. Els municipis són: Cadaqués, Colera, Llançà,
Palau-saverdera,
Pau,
Portbou, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar,
i Vilajuïga. El pla Alfa i el
nivell d’actuació del Cos
d’Agents Rurals corresponent es motiva en funció
del mapa diari del perill
d’incendis forestals i altres eines d’anàlisi de la situació meteorològica i de
la disponibilitat dels combustibles forestals.
La situació, que va començar ahir, pot persistir
al llarg de la setmana vinent, si bé amb alts i baixos en la intensitat del
vent. El perill serà molt alt
en la fase inicial de l’episodi a la zona de l’Empordà,
sobretot al cap de Creus,
on fins i tot podria arribar
a ser extrem, segons afirma el departament en un
comunicat. ■

Terra de Trobadors, cap
al Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya
a S’inicien els tràmits

per inscriure la festa
medieval de Castelló
d’Empúries al catàleg

E.C.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, i
l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, es comprometen a iniciar la tramitació d’inclusió en el Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya de la festa
medieval Terra de Trobadors. La consellera i l’alcalde van anunciar l’inici

d’aquests tràmits en el decurs d’una reunió que van
mantenir ahir dilluns a
Barcelona, coincidint amb
la pròxima celebració
aquesta setmana de la 29a
edició de la festa medieval,
que tindrà lloc del 6 al 8 de
setembre i on s’espera una
afluència de més de
40.000 visitants.
Amb la col·laboració de
més d’una vintena d’entitats del municipi, l’esdeveniment programa aquest
any més de 200 activitats
de diverses disciplines artístiques –teatre, música,
circ o dansa, entre d’altres–, a més de recrea-

cions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un gran mercat
medieval amb més d’un
centenar de parades d’artesans i comerciants, una
potent oferta gastronòmica, conferències i moltes
altres propostes.
La Coordinadora Municipal de Terra de Trobadors ha escollit el comerç i
els mercats medievals
com la temàtica de l’edició
d’aquest any, tenint en
compte que mai s’havia
dedicat a aquesta matèria
i que el mercat medieval és
un dels actes més importants i representatius de

Unes escenes de combat en una edició anterior del Terra de Trobadors ■ LLUÍS SERRAT

la proposta cultural i festiva.
El comte Hug V
El fil conductor històric
del Terra de Trobadors
2019 serà el temps del
comte d’Empúries Hug V
(1269-1277), casat amb

Sibil·la de Palau, vescomtessa de Bas, i que, tot i
ajudar el rei Jaume I el
Conqueridor a sotmetre
els sarraïns de Múrcia
(1265-66), protagonitzà
episodis d’enfrontament
directe amb el rei Jaume,
com ara el saqueig de la vi-

la de Figueres de l’any
1274. Precisament aquest
dissabte passat, com a tastet de la programació, la
platja petita d’Empuriabrava va ser l’escenari
d’una recreació del desembarcament de les tropes
de Jaume I. ■
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L’Ajuntament de Figueres aprova
la tercera pròrroga d’Ecoserveis
La societat mixta seguirà gestionant la recollida d’escombraries fins que no es desencallin els recursos contra
l’adjudicació del nou contracte El govern s’hi ha vist «obligat» per evitar un buit en el servei de neteja de la ciutat
A.FONT FIGUERES

■ L’Ajuntament de Figueres ha
prorrogat un any més la concessió
a Ecoserveis. El contracte de la societat mixta encarregada de la neteja i recollida d’escombraries,
parcs i jardins i enllumenat s’extingia el proper  d’octubre i ja ha sigut prorrogat en dues ocasions anteriors.
Els recursos presentats al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic tenen paralitzada l’entrada
en funcionament del nou contracte, i amb aquesta tercera pròrroga
s’evita que la ciutat es quedi sense
el servei de recollida d’escombraries i neteja a l’espera que resolguin els recursos. La pròrroga està
prevista per un període màxim
d’un any, fins a l’octubre del .
El ple d’ahir va aprovar la continuïtat d’Ecoserveis durant un any
més amb els tretze vots a favor del
govern i Cs i vuit abstencions dels
regidors del PDeCAT. L’alcaldessa,
Agnès Lladó, i el vicealcalde, Pere
Casellas, van assegurar que
l’equip de govern s’ha vist amb
«l’obligació» de prorrogar el contracte a l’espera que el tribunal resolgui les impugnacions presentades per tres de les empreses licitadores contra l’UTE Romero
Polo-Valoriza, guanyadora del

RELLEUS
Toni Pérez (Cs)
renuncia a l’acta
 El número dos de Cs i regidor del grup des del 2015 va
renunciar com a regidor a
l’Ajuntament de Figueres. Pérez va deixar l’acta per motius «personals i laborals»
que són «incompatibles» amb
l’activitat de regidor. L’edil
sortint va agrair el «bon acolliment» de la resta de regidors i els va convidar a prioritzar les persones i la ciutat
per davant dels partits. Serà
substituït per Elisabet Guillen
(Cs). A.F. FIGUERES
La neteja i recollida d’escombraries és un dels temes pendents de la ciutat. DIARI DE GIRONA

concurs.
La resolució, a la tardor
Casellas preveu que la resposta del
Tribunal arribi aquesta tardor i espera que aquesta sigui favorable a
l’Ajuntament. «Creuem els dits
perquè ningú interposi un recurs
contenciós administratiu, perquè
si no tindrem un problema», va su-

L’hospital de Figueres
elimina l’ús del paper
per avisar els pacients
Les comunicacions
de visites i proves es faran
a través d’SMS
i correu electrònic
DdG FIGUERES

■ L’hospital de Figueres ha eliminat l’ús del paper per avisar els pacients de les comunicacions de
programació de visites i proves.
Des d’aquest estiu es farà només
en forma de missatge de text al
mòbil i per correu electrònic. Des
del  ja s’estaven enviant SMS
als telèfons dels usuaris, però exclusivament com a recordatori.
Ara aquest sistema es consolida com a única via de comunicació per a tots els pacients, a més
d’oferir la possibilitat de rebre les
notificacions a una adreça electrònica concreta. Per als usuaris
que declinin expressament
aquestes dues opcions, l’hospital

bratllar. Tot i això, va insistir que el
govern «farà l’esforç inversor» per
garantir el servei de neteja i recollida de brossa.
La societat mixta suma, amb la
d’aquest dilluns, fins a tres pròrrogues, que s’afegeix a la del  i el
 (aquesta darrera per un termini d’un any).
Ecoserveis continuarà oferint

els serveis de neteja i recollida
d’escombraries fins que es desencallin els recursos. Referent al
manteniment de parcs i jardins, es
tirarà endavant l’externalització
que ja havia iniciat l’anterior govern «a contracor», va dir Casellas.
En canvi, amb el servei d’enllumenat (gestionat també per Ecoserveis), l’actual govern preveu fer-

ne una gestió directe «si els informes tècnics i jurídics ho avalen».
El concurs es va desfer l’ de juliol
per errors en la tramitació.
El govern també té previst impulsar un pla de xoc per reforçar la
neteja mentre el nou contracte
estigui aturat. Es preveu l’adquisició de nova maquinària i complementar alguns serveis de recollida.

Rescaten dos gossos abandonats
i desnodrits en una casa de Roses

Els animals vivien entre
muntanyes de deixalles i
de Figueres continua enviant les excrements en un antic
comunicacions en paper i per habitatge ocupat

correu postal.

Millorar la comunicació
L’objectiu d’aquesta mesura és
mediambiental, per reduir el consum de paper. També busca millorar la comunicació amb els pacients, ja que l’SMS i el correu
electrònic són més immediats i
directes, i s’eviten cartes retornades per adreces errònies i trucades reiterades.
Cal, però, que el pacient actualitzi les dades de contacte que
consten a la seva història clínica,
un tràmit que pot fer als taulells de
Consultes Externes i del seu centre d’atenció primària.
La intenció de l’hospital de Figueres és que, a llarg termini,
aquestes siguin les dues úniques
vies de notificació amb els pacients, per agilitzar la comunicació.

DdG ROSES

■La Policia Local de Roses va rescatar el dijous passat,  d’agost,
dos gossos abandonats que vivien
en condicions insalubres en una
casa de la urbanització Els Grecs
de Roses. Els agents van rebre
l’avís d’un veí que alertava de les
condicions en què es trobaven els
animals.
En arribar-hi, van comprovar
que es tractava d’una casa que havia estat ocupada il·legalment, ara
abandonada, plena de deixalles i
en la qual hi havia els dos gossos
desnodrits i visiblement en molt
mal estat.
El cos policial ha obert una investigació per identificar-ne els
propietaris i tramitar la denúncia
pertinent. Es tracta d’una femella
de boxer de vuit anys i malalta de

L’interior de la casa abandonada
on van trobar els animals. DdG

leishmània –segons l’informe veterinari– que ja té casa d’acollida,
i d’un mascle creuat de tres anys
del qual se’n fa càrrec provisionalment la protectora Anxova Pelu-

da, a l’espera de trobar una família
que l’adopti.
Arran dels fets, el regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan
Plana, ha promès «mà dura» per
combatre el maltractament i
l’abandonament animal al municipi. «A Roses no els sortirà gratis»,
ha subratllat.
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Acord amb Cultura
L’alt risc d’incendi fa
tancar els accessos al Parc per catalogar el
Natural del Cap de Creus festival medieval
El Departament d’Agricultura alerta de l’elevat perill de foc per la forta
tramuntana S’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 10 pobles de la comarca
A.F ROSES

■ L’entrada de forta tramuntana
ahir a l’Alt Empordà va obligar a
restringir els accessos al Parc Natural del Cap de Creus per l’alt risc
d’incendi forestal. A més, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació també
va activar el nivell  del Pla Alfa en
 municipis de l’Alt Empordà i
Protecció Civil va activar en fase
de prealerta el pla Infocat precisament per risc d'incendi agreujat
pel vent a les comarques de l'Alt i
el Baix Empordà.
El Cos d’Agents Rurals conjuntament amb Mossos i ADF efectuaran la vigilància en els espais
on el Pla Alfa  es mantingui activat. S’efectuarà un control pel molt
alt risc d’incendi forestal i en
aquestes zones han quedat suspeses totes les activitats que poden
generar perill d’incendi.
Els municipis on s’ha decretat
el Pla Alfa  són: Cadaqués, Colera,
Llançà, Palau-saverdera, Pau,
Portbou, el Port de la Selva, Roses,
la Selva de Mar i Vilajuïga. L’activació del nivell  del Pla Alfa pot
comportar la restricció d’accessos
als massissos forestals afectats i a
zones predeterminades. Agricultura alerta que la situació que es
va iniciar ahir d’alt risc d’incendi

Terra de Trobadors
de Castelló
La celebració s’inscriurà en el Catàleg del

Patrimoni Festiu de Catalunya per preservar-la
La fira temàtica arriba a la 29a edició
DdG BARCELONA

Un dels accessos tancats al cap de Creus des de Roses. AJUNTAMENT DE ROSES

Mossos, Agents
Rurals i ADF faran
vigilància a les
zones on s’han
decretat les
restriccions

«pot ser persistent» al llarg de la
setmana vinent i que serà «molt alt
a l’Empordà», sobretot al cap de
Creus, on fins i tot podria arribar a
ser «extrem». Precisament, l’activació del nivell  del Pla Alfa pot
comportar la restricció d’accessos
als massissos forestals afectats.
Aquesta és la segona vegada
que es restringeixen els accessos
al Parc Natural en l’últim mes. El
Departament ja va ordenar-ne el
tancament el passat  d’agost per
l’elevat risc d’incendi.

El luxós creuer «Wind Surf» fondeja a Roses

GERARD BLANCHÉ

■ Castelló d’Empúries ha iniciat
els tràmits per inscriure el festival
medieval Terra de Trobadors al
Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya. En una reunió ahir a la
tarda entre la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i l’alcalde, Salvi Güell, es va acordar iniciar la tramitació per preservar i
difondre la celebració de temàtica
medieval.
L’anunci de l’inici dels tràmits
d’ahir coincideix amb la celebració aquesta setmana de la a edició de la festa medieval, que tindrà lloc del  al  de setembre i on
s’espera un afluència de més de
. visitants.
Amb la col·laboració de més
d’una vintena d’entitats del municipi, l’esdeveniment programa
enguany més de  activitats de
diverses disciplines artístiques
(teatre, música, circ o dansa, entre
d’altres), així com recreacions històriques, combats de cavallers,
espectacles de foc, un gran mercat
medieval amb més d’un centenar
de parades d’artesans i comerciants, una potent oferta gastronòmica, conferències i moltes altres propostes.
Cada any la festa gira entorn a

una temàtica. En l’edició d’enguany se centra en el Mercat Medieval i en el temps del comte
d’Empúries Hug V (-),
que va protagonitzar episodis
d’enemistat i d’enfrontament directe amb el rei Jaume I el Conqueridor, com ara el saqueig de Figueres l’any . Les espectaculars recreacions històriques de
l’esdeveniment –la inauguració, el
Gran Sopar Medieval, la Batalla
Campal al pont vell o la clausura–
giraran al voltant d’aquesta època
històrica.
Els inicis
El Festival Terra de Trobadors de
Castelló d’Empúries és un dels
primers festivals culturals d’ambientació històrica de Catalunya.
Terra de Trobadors va néixer a
partir dels vincles culturals amb la
Catalunya Nord i les terres occitanes. Sorgeix l’any  a partir
d’una proposta d’un grup de
músics trobadors i amb la col·laboració de la Regió LlenguadocRosselló, el Departament de Cultura i la Diputació de Girona. El
ressò mediàtic i la magnitud del
festival l’ha convertit en un esdeveniment important en àmbit nacional.
JOSEP RIBAS FALGUÉS

La Jonquera estrena la festa amb puntaires
 EL LUXÓS CREUER «WIND SURF», UN DELS CINC IOTS DE VELA MÉS GRANS DEL MÓN, va fondejar ahir a la badia
de Roses. El vaixell és propietat de la companyia Windstar, té capacitat per a 310 passatgers i 201 tripulants i unes dimensions de 162 metres de llargada i tenia programat continuar la ruta direcció Cadaqués. El capità del vaixell, Pedro
Pinto, va rebre representants de l’Ajuntament de Roses, Ports de la Generalitat i el Patronat de Turisme van fer entrega
al capità del vaixell, Pedro Pinto, el llibre de fotorafies de Roses de Jordi Velaso.

 La Jonquera va celebrar aquest diumenge la setzena trobada de puntaires
al carrer Major. Es tracta d’un dels primers actes de la festa major que es reprèn aquest dijous, 5 de setembre, fins al dimecres 11. El gruix de la programació transcorrerà aquest cap de setmana, amb ball, sardanes, gegants, cercavila
i correfocs, entre d’altres.
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Diari de Girona

L’Alt Empordà

Acord amb Cultura
L’alt risc d’incendi fa
tancar els accessos al Parc per catalogar el
Natural del Cap de Creus festival medieval
El Departament d’Agricultura alerta de l’elevat perill de foc per la forta
tramuntana S’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 10 pobles de la comarca
A.F ROSES

■ L’entrada de forta tramuntana
ahir a l’Alt Empordà va obligar a
restringir els accessos al Parc Natural del Cap de Creus per l’alt risc
d’incendi forestal. A més, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació també
va activar el nivell  del Pla Alfa en
 municipis de l’Alt Empordà i
Protecció Civil va activar en fase
de prealerta el pla Infocat precisament per risc d'incendi agreujat
pel vent a les comarques de l'Alt i
el Baix Empordà.
El Cos d’Agents Rurals conjuntament amb Mossos i ADF efectuaran la vigilància en els espais
on el Pla Alfa  es mantingui activat. S’efectuarà un control pel molt
alt risc d’incendi forestal i en
aquestes zones han quedat suspeses totes les activitats que poden
generar perill d’incendi.
Els municipis on s’ha decretat
el Pla Alfa  són: Cadaqués, Colera,
Llançà, Palau-saverdera, Pau,
Portbou, el Port de la Selva, Roses,
la Selva de Mar i Vilajuïga. L’activació del nivell  del Pla Alfa pot
comportar la restricció d’accessos
als massissos forestals afectats i a
zones predeterminades. Agricultura alerta que la situació que es
va iniciar ahir d’alt risc d’incendi

Terra de Trobadors
de Castelló
La celebració s’inscriurà en el Catàleg del

Patrimoni Festiu de Catalunya per preservar-la
La fira temàtica arriba a la 29a edició
DdG BARCELONA

Un dels accessos tancats al cap de Creus des de Roses. AJUNTAMENT DE ROSES

Mossos, Agents
Rurals i ADF faran
vigilància a les
zones on s’han
decretat les
restriccions

«pot ser persistent» al llarg de la
setmana vinent i que serà «molt alt
a l’Empordà», sobretot al cap de
Creus, on fins i tot podria arribar a
ser «extrem». Precisament, l’activació del nivell  del Pla Alfa pot
comportar la restricció d’accessos
als massissos forestals afectats.
Aquesta és la segona vegada
que es restringeixen els accessos
al Parc Natural en l’últim mes. El
Departament ja va ordenar-ne el
tancament el passat  d’agost per
l’elevat risc d’incendi.

El luxós creuer «Wind Surf» fondeja a Roses

GERARD BLANCHÉ
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tarda entre la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i l’alcalde, Salvi Güell, es va acordar iniciar la tramitació per preservar i
difondre la celebració de temàtica
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d’Empúries Hug V (-),
que va protagonitzar episodis
d’enemistat i d’enfrontament directe amb el rei Jaume I el Conqueridor, com ara el saqueig de Figueres l’any . Les espectaculars recreacions històriques de
l’esdeveniment –la inauguració, el
Gran Sopar Medieval, la Batalla
Campal al pont vell o la clausura–
giraran al voltant d’aquesta època
històrica.
Els inicis
El Festival Terra de Trobadors de
Castelló d’Empúries és un dels
primers festivals culturals d’ambientació històrica de Catalunya.
Terra de Trobadors va néixer a
partir dels vincles culturals amb la
Catalunya Nord i les terres occitanes. Sorgeix l’any  a partir
d’una proposta d’un grup de
músics trobadors i amb la col·laboració de la Regió LlenguadocRosselló, el Departament de Cultura i la Diputació de Girona. El
ressò mediàtic i la magnitud del
festival l’ha convertit en un esdeveniment important en àmbit nacional.
JOSEP RIBAS FALGUÉS

La Jonquera estrena la festa amb puntaires
 EL LUXÓS CREUER «WIND SURF», UN DELS CINC IOTS DE VELA MÉS GRANS DEL MÓN, va fondejar ahir a la badia
de Roses. El vaixell és propietat de la companyia Windstar, té capacitat per a 310 passatgers i 201 tripulants i unes dimensions de 162 metres de llargada i tenia programat continuar la ruta direcció Cadaqués. El capità del vaixell, Pedro
Pinto, va rebre representants de l’Ajuntament de Roses, Ports de la Generalitat i el Patronat de Turisme van fer entrega
al capità del vaixell, Pedro Pinto, el llibre de fotorafies de Roses de Jordi Velaso.

 La Jonquera va celebrar aquest diumenge la setzena trobada de puntaires
al carrer Major. Es tracta d’un dels primers actes de la festa major que es reprèn aquest dijous, 5 de setembre, fins al dimecres 11. El gruix de la programació transcorrerà aquest cap de setmana, amb ball, sardanes, gegants, cercavila
i correfocs, entre d’altres.
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EMPORDÀ

ROSES

El Pla de Millora de la Circulació
ordenarà diferents espais del poble

Segona jornada
sobre la relació
entre mar i salut de
la Càtedra Oceans

S’ha iniciat a la urbanització La Garriga, seguirà al Mas Oliva i s’estendrà per altres barris

REDACCIÓ ROSES

EMPORDÀ

REDACCIÓ ROSES

El Pla de Millora de Circulació
de Roses neix de la necessitat d’ordenació que presenten diferents
espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé
l’existent ha quedat obsoleta. Es
tracta d’un projecte que s’anirà
aplicant progressivament, en
base a l’estudi que realitzen la Policia Local i el Departament d’Infraestructures de Roses d’aquelles
zones on es detecten problemàtiques en matèria de circulació.
A més dels estudis tècnics, el
Pla també té en compte les peticions i suggeriments dels ciutadans. La temporalització de les
actuacions vindrà marcada per la
urgència de cada cas, i per la disponibilitat pressupostària en
aquells casos en què els canvis de
circulació requereixin inversió
econòmica, com pot ser el cas
d’ampliació de voreres o adaptació de serveis.
L’objectiu és la millora continuada de la seguretat circulatòria
a tota la població en funció de les
característiques i necessitats prò-

La senyalització ja ha començat a la Garriga.

pies de cada espai, ja sigui a partir
de canvis de sentit de circulació,
d’una informació i senyalització
més detallades per als conductors, de l’habilitació de zones
d’aparcament per evitar la problemàtica que suposa aparcar a la vo-

rera, o bé de la renovació o repintat de la senyalització, entre d’altres. En alguns casos, aquestes
mesures poden anar acompanyades d’inversions en infraestructures per dignificar l’espai i adaptar
serveis.

A la Garriga i al Mas Oliva
El Pla s’acaba d’iniciar amb el projecte que s’està duent a terme actualment a la urbanització de la
Garriga, a la qual seguirà el Mas
Oliva abans de finals d’any. En
ambdós casos, les actuacions suposaran el canvi de sentit de circulació d’un important nombre
de carrers (molts d’ells actualment de doble sentit), per tal de
dotar aquestes urbanitzacions
d’una circulació més fluida i coherent, optimitzant-la des dels
mateixos accessos d’entrada i sortida de cada urbanització.
Un important aspecte que cal
destacar és l’ordenació de l’aparcament, atès que fins ara es realitzava de manera arbitrària i estava
mancat de senyalització, de manera que ambdues urbanitzacions disposaran d’espais perfectament delimitats.
També s’instal·laran reductors
de velocitat en aquells carrers on
sigui necessari i es reforça significativament la senyalització, tant
vertical com horitzontal, de les
dues urbanitzacions.
EMPORDÀ

Redescobreixen part de la
muralla de la Ciutadella
i la font de la Vituà
Les

troballes han estat
generades a partir de les
obres dels darrers mesos
a la Riera de la Trencada
REDACCIÓ ROSES

Les obres realitzades durant els
darrers mesos a la Riera de la
Trencada, adjacent a la Ciutadella
de Roses, han permès descobrir
una part important de la muralla
d’aquest monument i la font de la
Vituà, que fins ara només mostrava la coberta, i ha substituït la ca-

nalització d’aigua que dona servei
a la vila. Amb el projecte es dignifica l’entorn del monument, donant-li major visibilitat.
El projecte desenvolupat a la
Riera de la Trencada tenia per objectius incidir en diferents millores. D’una banda, el rebaix de terres ha permès descobrir trams
inferiors de muralla coberts fins
ara, i donar un major èmfasi i protagonisme a aquesta façana del
monument. L’aplanament i enretirada de terres de tot l’espai ha
possibilitat també la millora de la
gran esplanada que transcorre

La Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses organitza per segon any la Jornada Mar i Salut,
consistent en diferents activitats
per donar a conèixer la importància dels ecosistemes marins
per a la salut de les persones. La
jornada s’organitza el  de setembre i consisteix en una sortida en vaixell pel Parc Natural del
Cap de Creus, xerrades sobre la
relació entre el consum de peix i
la salut i un pica-pica interactiu
sobre els Omega , formen la
programació, conduïda per experts de diferents àmbits i matèries.

Breus
EDUCACIÓ

Tots els inscrits a les
llars tenen plaça
REDACCIÓ ROSES

Després del període d’inscripcions per al curs escolar  de les dues llars d’infants
municipals de Roses (Cavallet de
Mar i El Franquet), el total de 
sol·licituds presentades han pogut ser ateses, obtenint totes elles
plaça a la llar escollida com a primera opció. La resta de vacants
s’ocuparan al llarg del curs amb
noves incorporacions previstes.
PREVENCIÓ

Aturen la piscina entre
l’1 i el 10 de setembre
REDACCIÓ ROSES

La font Vituà i la part de muralla, recuperada.

entre l’avinguda de Rhode i la ronda de Circumval·lació, a la qual es
pot accedir gràcies a rampes habilitades en ambdós extrems.
Amb aquesta connexió, es fa
possible el passeig continuat se-

guint el perímetre de la muralla
entre la façana de mar i la de terra.
Durant l’any vinent es preveu instal·lar punts de llum que il·luminin la muralla, per donar-li més
notorietat i visibilitat durant la nit.

Entre l’ i el  de setembre, la
Piscina Municipal programa l’aturada tècnica anual per dur a terme
les accions preventives necessàries per mantenir les normes sanitàries aplicables a les piscines
d’ús públic, així com tasques de
manteniment correctiu i millores
programades. Moltes d'aquestes
accions preventives tenen caràcter obligatori i requereixen el tancament de la instal·lació.
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Dos gossos malvivien en una
casa abandonada de Roses
La Policia Local va trobar els animals desnodrits en rebre l’avís d’un veí
AJUNTAMENT DE ROSES

MAIRENA RIVAS ROSES

L’avís d’un veí va permetre dijous,  d’agost, descobrir que en
una casa de la urbanització Els
Grecs de Roses hi havia dos gossos
abandonats, desnodrits i molt
bruts. El veí va trucar a la Policia Local, al matí, per denunciar que estava veient els dos animals en molt
mal estat. Quan els agents van arribar-hi, van trobar, enmig de muntanyes de deixalles i d’excrements
de gos, una femella bòxer de  anys,
esquelètica, i un mascle creuat,
d’uns  anys, un xic més saludable
però també molt llardós.
Els policies van comprovar que
la casa hauria estat ocupada il·legalment i que els residents haurien
marxat deixant-ho tot fet un desastre, tal com ha explicat el primer tinent d’alcalde, Joan Plana. Ell, personalment, va traslladar la gossa al
veterinari, que va diagnosticar-li
leishmaniosi. «Feia angúnia veure-la, pobreta», lamenta el regidor.
Aquell dijous va ser especialment mogut a Roses, tenint en
compte que alhora que la Policia
Local salvava aquests dos animals,
en altres indrets del municipi van
ser localitzats tres gossos perduts i

La femella bòxer presentava un aspecte esquelètic i leishmaniosi.

un gat. «Quan trobem casos així
contactem, normalment, amb
dues protectores, Amics dels Animals de Roses i l’Anxova Peluda»,
comenta Joan Plana, el qual relata
que des d’Amics dels Animals els
van ajudar, amb èxit, a localitzar els
propietaris dels tres gossos perduts, mentre que l’Anxova Peluda
es va fer càrrec de la bòxer i el
creuat trobats a la casa de la urbanització Els Grecs. El gat, de moment, no se sap de qui és.
La urgència per trobar famílies
d’acollida provisional per als dos

gossos desnodrits era «extrema».
La femella va tenir sort des del primer dia, ja que una família molt
predisposada la va acollir a casa
seva. El mascle de tres anys, però,
no ho va tenir tan fàcil i no va ser
fins diumenge que se li va assignar
una llar provisional.
La Policia Local de Roses treballa en la localització del propietari
dels gossos i ha previst tramitar una
denúncia, en què acompanyarà els
informes veterinaris i les fotografies que es van fer quan van trobar
els animals.

El Govern d’Aragó cessa Bruno
Pérez per una estelada d’espelmes
EMPORDÀ

El

forense informàtic
figuerenc havia estat
nomenat director general
d’Administració Electrònica
REDACCIÓN FIGUERES

■«Avui - d’agost- us volia donar
una bona notícia, però he sigut víctima de la catalanofòbia que ni
imaginava que existia». Bruno Pérez reaccionava així a la decisió del
Govern d’Aragó de destituir-lo
d’un càrrec de director general només  hores després d’haver-lo
nomenat. El forense informàtic figuerenc va ser fitxat pel grup aragonès de Podem per encapçalar la
direcció general d’Aministració

Bruno Pérez.

Electrònica i Societat de la Informació. En conèixer-se aquest nomenament, el número  de Ciutadans a Aragó, Daniel Pérez Calvo,

va publicar un tuit amb una fotografia de Bruno Pérez posant amb
l’estelada gegant feta amb espelmes que va dissenyar el .
La publicació del polític taronja
va tenir com a conseqüència una
declaració de Podem dient que el
fet de no informar d’aquesta activitat [vinculada a l’independentisme català] provocava un trencament de la confiança que havien
dipositat en Bruno Pérez. Acte seguit, va arribar la destitució.
Bruno Pérez ha dit que lamenta
el «rebombori» que s’ha creat al
voltant d’aquesta notícia perquè
«quatre treguin rendiment polític
i no arreglin res». El figuerenc conclou: «Ho sento, ho tornaria a fer,
sense cap mena de dubte.»

EMPORDÀ

Llançà Acció de neteja
a la platja del Port
 Un grup de voluntaris ha reunit,
aquest últim cap de setmana, a la
platja del Port de Llançà 28 persones
voluntàries que, en només una hora,
van recollir 5 kg de brossa, sobretot
plàstics i burilles. L’acció va anar a
càrrec de les entitats Ocean52 i SK
Kayak, amb la complicitat del col·lectiu Platges Netes.

EMPORDÀ
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Socorren un nen de 5 anys
que s’ofegava en una piscina

Un cotxe queda bolcat i
destrossat en una sortida
de via aViladamat

Els equips d’emergència el van reanimar i traslladar al Trueta de Girona
REDACCIÓ ROSES

Un nen de  anys va estar a punt
d'ofegar-se dimarts,  d’agost, a
la tarda, al parc aquàtic de Roses.
La ràpida intervenció dels monitors, socorristes i el SEM va impedir que les conseqüències fossin
fatals. La criatura ja estava flotant
a l’aigua de la piscina d’onades
quan el van evacuar, segons ha informat Diari de Girona. En poca
estona el nen ja va tornar a respirar amb normalitat i, segons el
SEM, el van traslladar en ambulància fins a l’hospital Josep Trueta de Girona, amb estat de menys
gravetat. La criatura, segons fonts
del centre sanitari, va ser donada
d’alta al cap d’unes hores.
La central d’emergències del
 va rebre l’avís pels volts d’un

El petit formava part d’un
grup de 26 nens i 3 monitors
del casal esportiu de Roses
que havia anat al parc aquàtic
Els serveis sanitaris
van activar l’helicòpter
medicalitzat però no va ser
necessària la seva intervenció
quart de quatre de la tarda i, ràpidament, es van mobilitzar els
Mossos d'Esquadra, la Policia Local i el SEM. Els serveis sanitaris
van activar l’helicòpter medicalitzat però finalment no va ser necessària la seva intervenció.
El petit, segons van explicar
fonts policials a Diari de Girona,

formava part d’un grup de  nens
i tres monitors del casal esportiu
de Roses i va entrar a la piscina
d’onades sense cap element flotador. Per aquest motiu, es va enfonsar i un socorrista el va veure pocs
segons després surant a l’aigua. Li
van fer les maniobres de reanimació i el van poder recuperar malgrat el fort ensurt. Tot seguit, el
SEM el va derivar a l'hospital
Trueta per fer-li una revisió, ja que
no presentava símptomes greus
d'ofegament.
Dos serveis en poca estona
Resulta que poc després d’aquests
fets, la Policia Local de Roses i el
SEM van haver de tornar al parc
aquàtic perquè una turista francesa havia patit una caiguda.

DDG

L’accident va passar
a la carretera C-31a
i el conductor del vehicle
va patir ferides lleus
REDACCIÓ VILADAMAT

El conductor d’un turisme va resultar ferit lleument dimarts, 
d’agost, com a conseqüencia d’un
accident de trànsit a Viladamat, en
què el vehicle va quedar bolcat i
destrossat. El sinistre viari es va
produir a la carretera C-a, que
actualment és via urbana. Segons
el Servei Català de Trànsit, el cotxe
va sortir de la via, i va quedar sinistre total després de bolcar. L’accident va passar a l’altura del quilòmetre , en sentit l’Escala, un punt
entre els termes de Viladamat i

Un submarinista desaparegut La Guàrdia Civil troba camps
fa 2 anys a Roses era a Holanda de droga a Vilanova i Garrigàs
REDACCIÓ ROSES

El jutjat de Figueres ha arxivat la
causa per la desaparició a Roses
d’un submarinista de  anys el
, perquè dos anys després ha
estat localitzat viu. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, el  d’agost va quedar arxivat aquest procediment,
que es remunta a l’ de desembre
del . Durant dies, els serveis

d’emergència van estar buscant
sense sort l’home, desaparegut
mentre practicava pesca submarina a la punta Falconera. L' d'agost
del  el jutjat va rebre un avís
dels Mossos d’Esquadra que informava que el desaparegut havia estat localitzat viu a Holanda, a l’aeroport d’Amsterdam Schiphol. En
no haver-hi cap hipotètic delicte, la
causa s’ha arxivat.

REDACCIÓ PERALADA /GARRIGÀS

La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions de marihuana amb . plantes en dues actuacions a l’Alt Empordà. La primera intervenció va tenir lloc el 
d’agost, quan agents de Figueres
van obrir una investigació en una
zona agrícola de Vilanova de la
Muga, davant les sospites que hi
podia haver cultius. En concret,

El turisme va quedar sinistrat.

El turisme va sortir de
la carretera en un punt entre
els termes de Viladamat
i Ventalló, direcció l’Escala
Ventalló. A causa de l’accident, es
va activar l’ambulància del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
que no va haver de traslladar el
conductor a cap centre sanitari.
FIGUERES

Roben en dos comerços
del Rovell de l’Ou
REDACCIÓ FIGUERES

van descobrir que a prop del canal
de reg Canal Gros hi havia plantes
d'un metre i mig d’alçada.
El segon operatiu va ser el dia
següent a Garrigàs. Agents de la
Jonquera van descobrir que hi podia haver una plantació important al paratge de la Plana. Van trobar la marihuana en una zona
boscosa a tocar el riu Fluvià i van
poder detenir una persona.

Uns desconeguts van assaltar, el
 d’agost de matinada, dos establiments comercials i de restauració de la zona del Rovell de l’Ou
de Figueres. Els negocis afectats
estan situats al carrer de Sant Pere
i el carrer Magre. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per trobar pistes que els portin
a la identificació i detenció dels
autors dels assalts.

Elena Armedina i Fortià. 86 anys.
Va morir el 25 d’agost del 2019.
Inhumada al Port de la Selva.
Neus Clua i García. 79 anys. Va
morir el 26 d’agost del 2019.
Inhumada a la Canonja (Tarragona).
Mariano Bonet i Arro. 82 anys. Va
morir el 26 d’agost del 2019. Inhumat
a Pontós.
Maria Vicente Sala «Del Mas
Marés». 90 Anys. Va morir el 26
d’agost del 2019. Inhumada a Roses.
Maria Maranges i Juanola. 90
anys. Va morir el 29 d’agost del 2019.

Inhumada a Figueres.
Pilar González i Quirante. 72
Anys. Va morir el 30 d’agost del 2019.
Inhumada a Figueres.

159576
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Neus Quer i Manera. 98 anys. Va
morir el 24 d’agost del 2019.
Inhumada a Bàscara.
Paquita Carrera i Masó. 99 anys.
Va morir el 24 d’agost del 2019.
Incinerada.
Quim Bayés Caritg. 67 anys. Va
morir el 25 d’agost del 2019.
Incinerat.
Trinidad Martínez i Jiménez. 96
anys. Va morir el 25 d’agost del 2019
Inhumada a Roses.

50 12 12
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Marius Anré Girod. 81 anys. Va
morir el 30 d’agost del 2019.
Incinerat.
Càndida Paulé Marcos. 83 anys.
Va morir l’1 de setembre del 2019.
Incinerada.

Passeig de Cementiri, 17 – 17600 FIGUERES

C/ Comte Jofre, 12 - 17490 LLANÇÀ

Tel. 972

INFORMACIÓ DE FUNERÀRIA

www.funerariavicens.com – info@funerariavicens.com

Tel. 972 50 12 12

DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2019 21

EMPORDÀ

SUCCESSOSACTUALITAT
EMPORDÀ

Comissen productes del top
manta que valien 36.000 euros
En les quatre actuacions a Roses també es van intervenir dos vehicles
REDACCIÓ ROSES

La Policia Local de Roses va dur
a terme la setmana passada quatre intervencions contra la venda
irregular al top manta durant les
quals van decomissar productes
per valor de . euros i van intervenir dos vehicles. Segons informa l’Ajuntament, els operatius
per retirar els productes van tenir
bons resultats per la quantitat
d’objectes decomissats i perquè

no van provocar cap aldarull ni hi
va haver situacions de perill per
als agents, manters o vianants.
Els dispositius realitzats al llarg
de la setmana van consistir en el
decomís de dos vehicles emprats
com a magatzems dels productes
destinats a la venda irregular al
passeig de Roses, així com en dos
dispositius específics per interceptar els venedors quan es dirigien cap a la zona de venda.
EMPORDÀ

El total de productes i material
decomissats en aquests operatius
té un valor aproximat de .
euros. L’Àrea de Seguretat de
l’Ajuntament de Roses subratlla
que els dispositius segueixen l’objectiu de reduir al màxim la rendibilitat econòmica que produeix
el top manta i que han permès fer
decomisos molt superiors als d’altres temporades.
El regidor de Seguretat de Ro-

ses, Joan Plana, torna a reiterar
que l’objectiu de l’estratègia policial no és acabar amb el fenomen,
perquè «la via policial no serà mai
una solució definitiva». Des de

l’Ajuntament reclamen una intervenció que inclogui àmbits com
la regulació d’estrangeria, la inserció al mercat laboral i una inversió
social potent.

El noi buscat a Cadaqués: «Només
me n’he anat nedant al veler a dormir»
REDACCIÓ CADAQUÉS

El noi que buscaven, amb les monedes que li ha tornat la Guàrdia Civil.

El material intervingut pels agents de seguretat.

La recerca del noi desaparegut a
la platja Gran de Cadaqués, el passat divendres,  d’agost, va tenir
un desenllaç inesperat i feliç. Poc
després de les deu del matí es va
localitzar el jove sa i estalvi en el veler on estiueja. Es diu Jordi Llorens,
té  anys i es trobava de vacances
amb la família en una embarcació

amarrada a la zona.
Els serveis d’emergència el buscaven des de la matinada, quan
se’l va veure entrant a l’aigua i no
sortir-ne, després de donar unes
monedes a unes persones que
eren a la platja. El mateix matí al
matí el jove explicava la història,
que podria haver estat una anècdota si no fos perquè va comportar

un dispositiu de recerca de prop de
 persones de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers, Policia Local i Mossos. «Crec que no he
fet res malament; simplement me
n’he anat al veler a dormir», explicava encara amb sorpresa per tot
el que ha passat. Havia sortit de festa i cap a les cinc del matí va decidir
tornar al veler nedant.

Contracti, en vida, el seu propi servei funerari
· El seu funeral a mida segons els seus desitjos.
· La seva voluntat es complirà ﬁns a l’últim detall.
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· Tot quedarà solucionat per als seus familiars.
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EDITORIAL

L’ACÚSTICA, LA MOSTRA
DEL VI I LA CAPITALITAT
FIGUERENCA

A

cabem de gaudir, durant quatre dies, d’una Acústica pletòrica que ha tornat a fer
de Figueres la capital musical de Catalunya en el seu gènere. Cal felicitar de totes
totes els organitzadors d’aquest esdeveniment, amb Xavi Pascual, el seu director, al capdavant.
Milers de persones vingudes de tot el país han gaudit
de propostes musicals variades i atractives. Hi ha hagut
ben pocs incidents remarcables i el llistó del festival ha
tornat a quedar ben enlairat. L’Acústica s’ha fet gran,
després de superar la divuitena edició, una xifra emblemàtica, bé podríem jugar amb l’expressió de la majoria d’edat i, per tant, amb el dret a l’emancipació. Un
dret que l’organització sempre ha tingut però que no
ha volgut exercir perquè l’Acústica i Figueres formen
una dicotomia excel·lent des del seu naixement. Superada aquesta edició, toca fer balanç d’allò que es pot
millorar, com ara la neteja durant l’esdeveniment per
evitar la imatge deplorable de les papereres plenes a
vessar; evitar la presència de criatures de mesos en
cotxets o passejades de
gossos enmig dels concerts de matinada o se«La capitalitat figuerenca
nyalitzar tots els aparcadepèn de moltes coses,
ments públics disponientre elles aquests detalls
bles a la ciutat per a la
que, amb voluntat i ganes,
gent que ve de fora, entre
es poden solucionar»
altres coses. I aquests
són aspectes que ha de
resoldre la ciutat i el seu ajuntament, més enllà de tot
el que ja preveu l’organització de l’Acústica. Si realment considerem que aquest festival és una de les millors targetes de presentació de Figueres, tots plegats
hem d’aconseguir que realment ho sigui. I de passada,
potser ja toca resoldre d’una vegada per totes la relació
econòmica entre el municipi i l’Acústica. L’Ajuntament
hauria de potenciar més la seva figura com a patrocinador més que no pas com a subvencionador.
I allò que val per al festival musical també serveix
per a la Mostra del Vi, un altre motiu d’orgull per a Figueres. Acabem de fer-ho bé, aconseguint que la gent
se senti a gust i trobi fàcil visitar la ciutat. Començant,
com en el cas anterior, per senyalitzar els aparcaments
bé, per exemple. La capitalitat figuerenca depèn de
moltes coses, entre elles aquests detalls que, amb voluntat i ganes, es poden solucionar per donar una
imatge acollidora de la ciutat.

OPINIÓ&DEBAT

EMPORDA
SETMANARI DE L’ALT

Aquest setmanari respecta en tot moment la llibertat d’expressió
dels seus col.laboradors,
per la qual cosa els articles d’opinió reflecteixen únicament idees personals.
L’opinió del setmanari només es manifesta als articles editorials.
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GAT I GOS
PER LLUÍS PUIGBERT

TRAMUNTANADES

SENSE TÍTOL.
QUALSEVOL TÍTOL...

C

aminar, córrer, pujar, continuar...
verbs que reflecteixen avançar.
Avançar en una excursió, en una escalada, en un programa de manteniment corporal. Avui moltíssimes persones corren, caminen, pugen muntanyes... però, avancen? Avançar, seguir, millorar... o cansar-se, decaure, rendir-se? Vivim uns moments històrics
difícils on els dos oposats universals es troben
en plena lluita. Ho veiem clarament a la política, la de casa i la d’arreu. Però ho veiem també a
l’entorn natural on tot capgira.
Segurament aquest capgirell que estem vivint, ja tocava en el marc dels cicles de la Terra:
glaciació / desglaç. Cicles lents i llargs... que
nosaltres hem accelerat? Segurament. Però si
ens ha tocat viure aquest procés, important és
que ens el mirem sense por, amb carinyo, aportant-hi el nostre granet de sorra. Sempre s’hi
pot fer alguna cosa, per petita que sigui. Com la
que s’explica en aquell conte del colibrí, que
anava a buscar aigua a un llac proper i la portava en el seu bec per apagar un incendi al bosc. I
quan el cérvol –que l’observava encuriosit– li va
dir que era impossible que ell, amb aquelles
gotes d’aigua, pogués apagar el foc, el colibrí li
va respondre: «Ho sé, però també sé que és

VIES AMB SENTIT
Reestructuració de la
circulació mal plantejada
Si s’examina el mapa de
1 la mobilitat del poble de
Roses és fàcil detectar incongruències o solucions a problemes de circulació. La reestructuració que ha impulsat l’Ajuntament del municipi podria suposar millores importants en el
dia a dia de la gent que hi viu.

CALA PRONA

Escriptor

A

Escriptora

l’única cosa que hi puc fer». Bonic conte que
ens parla del sentiment de responsabilitat i de
no permetre decaure en la feblesa del «pobre
de mi, jo no hi puc fer res». Perquè sempre hi
podem fer alguna cosa, encara que només sigui
canviar la perspectiva des de la qual ens mirem
la vida, i llavors viure-la amb alegria, malgrat
tot. Angoixar-nos o enfadar-nos només serveix
per emmalaltir-nos, ja que són actituds que no
solucionen res de res i en canvi ens mantenen
amb preocupacions absurdes.
Cultivar el sentit de l’humor –del sa humor–,
riure, cantar... són actituds que ens posen en
disposició de ser més feliços. I si som feliços,
què més podem desitjar? Ah, els diners, la riquesa, las possessions... Sí, és clar. L’etern dilema de tenir o ser... És més feliç el que més té? O
el fet de tenir més l’únic que aporta són més
preocupacions, més maldecaps, més pors... de
perdre allò que es té, per exemple?
No obstant això, no tenir res també porta
maldecaps, per la qual cosa tenir allò que és
just i necessari seria el correcte. Però aquí ve el
dilema. On està el límit d’allò just i necessari?
Qui el marca? És normal que el  de la riquesa de tot el món es trobi acaparada en les
poques mans de l’ de la població?

VOLUNTARIAT
Lluitar contra l’incivisme
ciutadà a peu de platja
Els col·lectius Platges
2 Netes, Ocean52 i l’empresa SK Kayak de Llançà fa
temps que treballen per potenciar la consciència ambiental
de la gent a l’hora d’utilitzar les
platges i les cales. En cada acció ambiental que fan hi ha un
clatellot visible als incívics.

MAR D’AMUNT

Josep Maria
Salvatella

Maria Crehuet

ra, en tombar l'estiu,
sovint em ve al cap
aquesta cala amb la
seva platgeta i la barraca, com eren abans, plenes d'antics records. Està situada a la banda nord del cap de Creus, la Mar
d'Amunt, entre Serena i Galladera,
en el terme del Port de la Selva,
vora ja del de Cadaqués. La platja,
a redós de la tramuntana per les
roques que l'envolten, és bàsicament de còdols arrodonits i té uns
quinze metres de llargada per deu
d'amplada. El nom de cala Prona
segurament prové del significat de
pregona o profunda. Pels seus vo-

PER DAVANT

rals, abunden plantes com el fonoll marí, el panical, la cosconilla i
el lliri de mar.
Anys enrere, amb una colla
d'amics, vaig anar força vegades
amb barca a cala Prona, on calàvem xarxes i palangres, ens fèiem
els àpats amb el que pescàvem i
dormíem després a la barraca de
pescadors. Com és natural, el que
roncava més fort era el primer
d'adormir-se. Paciència... De vegades, unes cabres procedents del
mas dels Rabassers saltaven
amunt i avall pels penyassegats
propers i menjaven quatre herbes
amb regust salat. Era a l'estiu, finals de juliol o primers d'agost,
ens banyàvem amb fruïció i de
tant en tant, davant meravelloses
postes de sol, admiràvem algunes
gentils mademoiselles franceses,
que també arribaven a la cala en
embarcacions a motor. Temps era
llavors de biquinis i de vegades

BONA PROMOCIÓ
El desembarcament
de Trobadors té retorn
Que el festival Terra de
3 Trobadors de Castelló
d’Empúries comenci amb un
desembarcament a Empuriabrava és una bona iniciativa.
Sobretot perquè ajuda a cohesionar els dos nuclis del municipi en un moment turístic
oportú i de bon aprofitar.

d'una sola peça, mostrant als ulls
àvids de tothom la gràcia d'un cos
femení perfecte. Pecats amagats,
mig perdonats, deien temps enrere. Allò era vida, tota altra cosa són
trons.
A cap de Creus s'enfonsa el Pirineu a la Mediterrània. Prop de la
Prona, pels volts de l'illa de Portaló, hi dormen vaixells grecs i romans que duien moltes àmfores,
ara espargides pel fons rocallós de
la mar. També per aquests topants, jeu pels segles al fons la galera Annunziata, des del . El
 va ser el Woodside qui hi
naufragà i ara dorm a uns vint metres de profunditat. Una bona immersió ens permetria veure els
bonics prats de gorgònies, posidònies i coralls, voltant les restes dels
dits vaixells.
Roques i roques envolten
aquesta cala. Navegar pel cap de
Creus, vaig escriure una vegada,

PortadaRosesFesta MajorAlt EmpordàGironaCarnavalOpinióContacta

Divendres, 13 de setembre, s’obren les
inscripcions per als cursos de la Piscina de
Roses
 02/09/2019


Cerca …

Esdeveniments
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

El 13 de setembre s’iniciarà el període d’inscripció preferencial, i el dia 17 per a la
resta de persones interessades en realitzar un curs a la Piscina de Roses
La Piscina de Roses ja té a punt el programa d’activitats per al curs 2019-2020,
format pels cursos d’activitats aquàtiques per a totes les edats, nivells i necessitats, i
pel Pack fitness, que incorpora més de 76 sessions setmanals d’activitats de salut i
condicionament físic.
Els cursos d’activitats aquàtiques ofereixen un extens programa que dona cabuda a
totes les edats i nivells, des dels programes de nadons i d’Aigua joc fins als d’adults,
passant per totes les etapes del procés d’aprenentatge de la natació: aprendre a
nedar, domini del medi aquàtic, natació esportiva i natació sincronitzada i natació
federada (a través del club). A més, l’equipament continua oferint els programes de
salut d’activitat aquàtica per a gent gran i activitat terapèutica d’esquena.
En aquest sentit, la regidora d’Esports, Vero Medina, ha afirmat que “des de la
Piscina Municipal de Roses volem oferir un ampli programa d’activitats, tant
aquàtiques com a de fitness, amb l’objectiu de fer participar i fer esport a
tothom, independentment de la seva edat, nivell i necessitats “.
Els cursos són trimestrals amb renovació automàtica per a qui no es doni de baixa,
des del mes d’octubre fins al juny. Enguany existeix una oferta de 340 places
disponibles i les inscripcions s’han programat en dos períodes. D’una banda, la
inscripció preferencial, a la qual s’hi poden acollir abonats, participants en un curs
sencer durant la temporada 2018-2019 que no hagin fet reserva de plaça i
participants en un curs durant tot l’estiu 2019, tindrà lloc els dies 13, 14 i 16 de
setembre. La inscripció general, per a la resta de persones interessades, s’obrirà a

Cerca

partir del 17 de setembre.
A més de les activitats aquàtiques, la Piscina Municipal de Roses ofereix des de fa
anys l’anomenat Pack Fitness, que enguany s’integra d’un total de 76 sessions
setmanals d’activitats de salut i condicionament físic, amb una vintena d’activitats
esportives diferents (cardiovasculars, cardiovasculars, musculars, mixtes, en el medi
aquàtic, preventives…), que es realitzen al llarg del dia en diverses franges horàries.
Entre elles, l’usuari pot trobar TRX®, Spinning®, Zumba®, Strong®, aiguagim, aqua
cross, aerodansa, tonificació, Pilates, estiraments, Power disc, Body mind…
L’inici dels cursos està previst per a l’1 d’octubre, i el Pack fitness entra en
funcionament el 16 de setembre, tot i que el 12 i 13 de setembre hi haurà sessions
virtuals d’Spinning®. A partir d’aquestes dates d’inici se segueix un calendari únic
que es pot consultar a la web de la piscina o al programa d’activitats editat i que es
pot recollir a l’equipament.
Cal destacar que del 16 al 30 de setembre, l’oferta del Pack fitness és de 57 sessions
setmanals i es continua amb la programació del trimestre d’estiu, i que a partir de l’1
d’octubre ja entra en funcionament la programació completa del curs 19-20.
Inscripcions

“

Per formalitzar les inscripcions s’han programat dos períodes:
El primer que tindrà lloc els dies 13, 14 i 16 de setembre, i que serà Preferencial, és a
dir, dirigida aquelles abonades a la Piscina de Roses, els participants en un curs
durant els tres trimestres 2018-2019 que no hagin fet la reserva de plaça i els
participants en un curs durant tot l’estiu 2019.
El segon, s’obrirà el 17 de setembre per a la resta de persones interessades.

Segueix-me a Twitter

Més informació clicant AQUÍ.
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