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Diari de Girona

Comarques

Cada any comissen
de mitjana més de
38.000 productes
falsificats a Girona
Des de l'any 2012 i fins al 2018, la policia
ha requisat 266.744 objectes La Jonquera

i establiments de la Costa Brava són els
focus dels operatius dels cossos de seguretat
CALÇAT 7.290

MARROQUINERIA
I COMPLEMENTS

25.797

PERFUMERIA
I COSMÈTICS

88

EVA BATLLE GIRONA

■ Cada any es comissen uns
. objectes falsificats a les comarques gironines. Les forces de
seguretat que treballen sobre el territori tenen sota el punt de mira
diverses zones de la demarcació
on s’exhibeixen més aquests tipus
de productes.
A les comarques de Girona, durant aquests últims set anys -des
de l’any  fins a l’any -, hi
ha hagut la confiscació de .
objectes falsificats. Les forces policials han detingut o investigat
 persones i dels  casos coneguts,  s’han resolt.
Durant l’estiu, la costa és un
dels punts més llaminers per als
venedors de falsificacions. Els ambulants elegeixen, per exemple,
Roses i el seu passeig marítim.
Aquí, en les últimes setmanes, la
Policia Local que lidera els dispositius contra el top manta ha arribat a comissar -algun cop amb
l’ajut dels Mossos- milers de productes als manters. Bona part
abans que arribessin al passeig.
Sense anar més lluny, la setmana passada es van fer quatre operatius i aquestes van donar un resultat de comís de productes valorats en . euros i, també, la in-

OBJECTES MÉS
COMISSATS
JOIES I
RELLOTGES

1.706

TÈXTIL

204.608

ELS PRODUCTES
TÈXTILS LIDEREN
LA LLISTA

tervenció de dos vehicles més que
eren utilitzats de magatzem per al
material que es ven al passeig.
Aquest és el focus més actiu a
l’estiu de les falsificacions. Però en
els últims anys també s’està fent
molta pressió en establiments comercials tant de la Jonquera com
de poblacions costaneres, com
Lloret de Mar, localitat on s’ha
comprovat que en alguns
d’aquests locals hi ha venda de
productes falsificats de marques
de prestigi.
Sense anar més lluny, la Guàrdia Civil va requisar . peces
de roba de marques comercials
falsificades i de contraban valorades en .. euros, entre el 
de juliol i el  d'agost. Els comissos
es van portar a terme en diversos
comerços de Roses, Empuriabrava i la Jonquera.
Cal recordar que Espanya es
troba a la llista negra mundial de
les falsificacions de marques i, ara
fa un any, se la va col·locar al punt
de mira. A més, es marcava amb
una «X» les comarques de Girona
per primer cop a la història. En
concret, la zona del mercat dels límits de la Jonquera, ja que, segons
la publicació americana Notorious Markets , s’hi venen
moltes falsificacions.
Macrooperatiu a la Jonquera
La lluita constant dels diversos
cossos policials presents a la zona
i l’Agència Tributària està donant
els seus fruits, i una mostra d’això
és l’elevat comís d’objectes d’aparença legal que s’acaben requisant
a la província. L’any  es va portar a terme una macrooperació
anomenada Pinar a diversos nuclis de la Jonquera. Només en
aquest punt fronterer hi va haver
 detinguts,  escorcolls i milers
de productes comissats.
Segons van estimar llavors els
investigadors, els objectes estarien valorats en vuit milions d'euros. Aquesta operació va suposar
el tancament de forma cautelar
dels establiments on es trobaven
els productes intervinguts.
Uns establiments que al cap
d’uns mesos van poder reobrir i
en diverses ocasions s’hi han tornat a vendre falsificacions i s’hi
van haver de realitzar nous operatius policials. Es tracta d’unes botigues on, fins i tot quan estaven
tancades, la policia hi va arribar a
trobar lladres a dins.

Un any i mig de termini per als nous
vestidors del camp de futbol de Ripoll
JORDI REMOLINS RIPOLL

■ L'aprovació inicial per part de
la junta de Govern Local de Ripoll
del projecte bàsic per a la construcció de nous vestidors al camp
municipal d'esports de Ripoll ha
provocat la reacció irada de l'oposició pel que consideren un retard
en el compliment de compromisos presos per l'equip de govern.
L'inici de les obres s'han marcat

per abans d'acabar l'any, un cop
aprovat definitivament, i la durada prevista és de  mesos, amb
un cost de . euros.
L'obra entraria dins de la futura
zona esportiva que es va presentar
fa uns mesos i que desaconsella la
rehabilitació dels vestidors actuals, que el mateix Ajuntament
afirma que tenen «problemes de
sostenibilitat, capacitat insufi-

cient per l'ús intensiu de les instal·lacions i no complir les necessitats actuals». Els nous vestidors
aniran on actualment hi ha les
banquetes del camp de futbol,
tindran  metres quadrats i
dues plantes, una d'elles semisoterrada que unirà camp de futbol,
piscina i pavelló.
El principal partit de l'oposició,
Esquerra Republicana, va lamen-

La data fa
desesperar
l’oposició, que
considera l’actual
equipament
insalubre

ACTUACIONS
REALITZADES

CASOS

278

DETENCIONS /
INVESTIGATS

267

OBJECTES
DECOMISSATS

266.744

LLOCS ON ES FAN
MÉS COMISSOS

NAUS I MAGATZEMS

24.074

ESTABLIMENTS
COMERCIALS

218.764

Les dades del Ministeri de l’Interior també analitzen on es localitzen els productes falsificats. La
majoria d’aquests, entre els anys
 a , s’han trobat en establiments (.). En segon terme, en naus o fàbriques on s’emmagatzemen objectes (.).
Pel que fa a la tipologia de productes que més s’han intervingut,
els tèxtils són els que tenen més
pes. Se n’han comissat . en
aquests últims set anys. La majoria
d’objectes són de marques esportives i s’intervenen peces com ara
xandalls, polos, samarretes, entre
d’altres.
Els accessoris de marroquineria i complements ocupen el segon punt del rànquing i els agents
localitzen sobretot bosses de mà,
cinturons i moneders. En set anys
se n’han decomissat .. Crida
l’atenció també que el calçat és un
dels objectes més falsificats, amb
. peces descobertes per la policia des del .
Actualment, la majoria de les
operacions policials neixen arran
de la denúncia de les mateixes
marques de prestigi que alerten la
policia d’aquesta pràctica, ja que
les falsificacions embruten la seva
imatge. Un cop efectuades, un pèrit de la marca en qüestió és qui
certifica la falsificació.
tar prèviament a aquest anunci
que en el passat ja hi hagi hagut
petites partides pressupostàries
que no s'han utilitzat per millorar
uns vestidors que qualifica d'«insalubres» i on cal garantir l'aigua
calenta i la calefacció en condicions.
Indignació de la CUP
El regidor Aitor Carmona (Alternativa per Ripoll-CUP), que alhora és entrenador de l'Escola de
Futbol del Ripollès, s'ha mostrat
indignat a través de les xarxes socials del que considera com un
engany de l'equip de govern.
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Figueres invertirà 60.000 euros en
el lloguer de nous habitatges socials
L’Ajuntament ha aprovat un canvi de partida per donar d’alta la despesa en el pressupost del 2019, inicialment prevista
per a la reforma de pisos expropiats L’alcaldessa defensa que el benestar i el dret a l’habitatge seran eixos del govern
A.FONT FIGUERES

■L’Ajuntament de Figueres invertirà . euros en el lloguer de
nous habitatges per atendre demanda social. El ple municipal va
aprovar un canvi de partides per
tal de poder donar d’alta la despesa i atendre més habitatges amb
aquesta finalitat. L’alcaldessa Agnès Lladó defensa que el benestar
de les persones és un dels eixos
del govern de Figueres. «Tenir un
habitatge i en condicions òptimes
forma part d’aquest benestar», va
subratllar Lladó.
La modificació de crèdit extraordinari en favor del lloguer de
nous habitatges socials inclou la
baixa de . euros previstos
per a la reparació d’habitatges
buits expropiats per l’Ajuntament.
Inicialment, aquesta partida estava dotada amb . euros. Un
cop aprovat el canvi, n’hi queden
. per destinar a la reforma
dels habitatges buits per a ús social.
Des de l’oposició, el regidor de
Junts per Figueres Miquel Fernández va defensar l’abstenció del
grup municipal perquè, al seu parer, primer caldria reformar els pisos buits que té l’Ajuntament en
propietat. «Abans de poder tenir
més habitatges de lloguer social

La xifra

10.000

EUROS PER A LA REFORMA
DE PISOS EXPROPIATS
 Un cop aprovada la
modificació de crèdit de
60.000 euros, l’Ajuntament de
Figueres disposa de 10.000
euros per destinar-los a la
reforma dels pisos expropiats
per dedicar-los a usos socials.

Els pisos de protecció oficial de la plaça Joan Tutau, antigament ocupats i recuperats el 2018.

cal cuidar els que tenim», argumentava el regidor. Per Fernández, cal invertir en el manteniment dels immobles per evitar
conflictes amb veïns o la comunitat en cas que s’originin desperfectes als immobles adjacents,
com ara possibles humitats.
Lladó va coincidir amb Fernán-

dez i va defensar que el dret a un
habitatge digne seria precisament
un dels eixos del proper pressupost del .
Repte pendent
L’habitage social és una de les assignatures pendents de Figueres.
A finals del  l’Ajuntament va

Relleu de festivals a la Rambla de Figueres

ANNA FONT

DIARI DE GIRONA

signar un conveni amb el Consell
Comarcal per compartir eines i
informació en matèria d’habitatge. La previsió era crear una Oficina Municipal d’Habitatge que
unifiqués els serveis gestionats
pel Consell i Serveis Socials i es
preveia que pogués operar en el
termini pels volts del .

Roses aprofundeix
en la relació entre
el mar i la salut
El consum de peix i els

beneficis dels Omega 3
centren la programació
de la Càtedra d’Oceans i Salut
DdG ROSES

 LA RAMBLA DE FIGUERES SUBSTITUEIX LA MÚSICA PEL VI. El passeig encadena el desmuntatge del Festival
Acústica, que ha omplert la ciutat amb més de 100.000 visitants, amb la celebració de la Mostra del Vi de la DO Empordà. Els operaris treballen des de principis de setmana per enllestir el muntatge, que acollirà fins a vint-i-dos expositors,
tant de cellers com de gastronomia, en la 35a fira de referència dels vins empordanesos, que se celebra entre el 5 de setembre, demà, i el 8 de setembre, diumenge.

Tot i això, una de les problemàtiques amb què es troba l’administració és disposar d’habitatges
per poder destinar a usos socials.
Segons les últimes dades referents al , Figueres disposava
d’una cinquantena de pisos destinats a persones que no poden
pagar un lloguer a preu de marcat
i l’anterior govern ja havia manifestat que la ciutat en necessitaria
una cinquantena més per poder
atendre la demanda. A més, s’estima que a la ciutat hi ha uns 
habitatges buits.

■ Roses acull les segones jornades sobre la relació entre el mar i
la salut en el marc de la Càtedra
Oceans i Salut Humana. El proper
 de setembre se celebren diferent activitats dirigides al públic
general per donar a conèixer la
importància dels ecosistemes
marins per a la salut de les persones.
Les activitats s’iniciaran el matí
del dia  amb una sortida amb
vaixell al Parc Natural del Cap de
Creus, on es tractarà la relació entre activitats recreatives marítimes i salut mental i que inclourà
una aturada per fer natació o snor-

kel. Al llarg de la tarda, tindran lloc
la presentació de la miniguia Els
Omega  de la Costa Brava, una
conferència sobre la prevenció
del càncer amb aliments de la dieta mediterrània; una introducció
al tema Consum de peix i salut
mental i un pica-pica interactiu
sobre els Omega . La Càtedra
Oceans i Salut Humana té seu a
Roses i des de l’any passat organitza unes jornades amb activitats
dirigides al públic general.

La jornada difon la
importància dels
ecosistemes marins
per a la salut de les
persones
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Roses vol fer
un congrés
de ciutats
afectades
pel top manta
L’alcaldessa n’anuncia la celebració per

pressionar la Generalitat i l’Estat i per liderar la
lluita contra el fenomen L’estratègia policial
dona «bons» resultats però és «insuficient»
ANNA FONT ROSES

■ L’Ajuntament de Roses intenta
combatre un any més el top manta del passeig. La situació al municipi no és nova, fa anys que
s’arrossega, i les mesures policials
són «insuficients» per atacar la
problemàtica, segons el regidor
de Seguretat Ciutadana, Joan Plana (ERC). L’administració local no
té prou competències per fer-hi
front, és per això que el govern vol
fer un pas enllà i a la tardor liderarà un front comú amb altres municipis afectats per la venda ambulant il·legal.
Segons ha explicat l’alcaldessa,
Montse Mindan (Junts), volen reclamar a la Generalitat i l’Estat
que impulsin accions integrals
per combatre el top manta. Així,
Mindan ha anunciat la celebració
d’un Congrés aquesta tardor amb
altres viles afectades per aquest
fenomen.
L’alcaldessa ho va dir en resposta al representant dels comerciants de Santa Margarida, Ricardo Moraes, que en el darrer ple
municipal va reclamar actuacions

L’Ajuntament de
Figueres lliura
senyeres amb
motiu de la Diada
DdG FIGUERES

■ L’Ajuntament de Figueres lliurarà un miler de senyeres amb
motiu de la Diada de Catalunya.
El consistori repartirà els exemplars entre el  i el  de setembre
als porxos de l’edifici consistorial.
La iniciativa es fa en col·laboració
amb l’Associació de voluntaris de
Figueres.
Segons informa l’Ajuntament
en un comunicat, tothom que ho
desitgi podrà recollir la senyera
fins a esgotar existències, entre les
 i les  hores. La proposta s’ha
fet en els darrers anys i les .
senyeres que es repartixen gratuïtament per celebrar l’Onze de Setembre s’esgoten amb rapidesa.

a l’Ajuntament.
«La intenció és ajuntar-nos tots
els pobles afectats per fer pressió
i que l’administració pugui arribar
a prendre un compromís de com
atacar entre tots el top manta», subratllava Mindan. Les conclusions del congrés es faran arribar
a les administracions supramunicipals perquè impulsin mesures
al respecte.
Tant Plana com Mindan coincideixen que el top manta no es
pot resoldre amb les «eines» de
l’Ajuntament. Entre aquestes mesures hi hauria l’enduriment del
Codi Penal, la reforma d’estrangeria, del mercat laboral i polítiques
socials ambicioses.
27 ciutats
Segons va explicar Mindan, tenen
comptabilitzats fins a  municipis arreu de l’Estat afectats pel top
manta. Anualment se celebren
taules rodones en diversos punts
del territori per posar sobre la taula actuacions que s’han fet en altres municipis. Però «estem estancats» i «no trobem solucions», ex-

El top manta ocupa un quilòmetre al llarg del passeig de Roses. GERARD BLANCHÉ

plicava l’alcaldessa. «Tots hem
passat a ocupar amb jardineres el
passeig, donar més espai a les
terrasses o fer-hi un carril bici,
però aquesta problemàtica no es
correspon només a l’espai», argumentava Mindan.

En aquestes trobades assegura
que no s’arriba a cap acord precisament perquè les mesures que
han aplicat els ajuntaments han
fallat. És per això que reclamen la
implicació de la Generalitat i l’Estat. Al respecte, Mindan assegura
que la Generalitat els ha comunicat que estudiaran les mesures
aplicades a Venècia (Itàlia) per
implementar un pla estratègic al
qual Roses donaria suport i que
comportarà que cada administració «sigui responsable del que pot
ser-ho».

Les conclusions
del congrés es
faran arribar a les
administracions
amb
competències
perquè impulsin
mesures

L’estratègia policial
Roses ha optat aquest any per
canviar l’estratègia policial i, segons el regidor de Seguretat, Joan
Plana, aquesta ha donat «bons»
resultats. Els macrooperatius conjunts amb la Guàrdia Civil i els
Mossos han quedat enrere i des de
fa tres anys només actua la Policia
Local.
Aquesta temporada turística
les actuacions de la Policia Local
contra el top manta se centren
fora de la zona de venda del pas-

seig i intentant «maximitzar» el
nombre de decomisos.
L’any passat es va comprovar,
segons Plana, que la presència
contínua d’agents al passeig no
aconseguia la intimidació pretesa
i que la concentració d’agents al
passeig manllevava efectius si havien d’atendre qualsevol emergència a la vila.
«Vist que la presència uniformada no era efectiva, hem optat
per reduir la rendibilitat econòmica de la venda il·legal», subratlla el regidor. Així, l’estratègia
d’aquesta temporada turística ha
permès reduir els enfrontaments
entre la policia i els manters. «Les
actuacions fora del passeig permeten més decomisos, eviten el
risc d’integritat física i no produeixen mala imatge», diu el regidor
de Seguretat.
Les últimes operacions policials han permès importants decomisos de productes falsificats.
Fins a  vehicles que s’utilitzaven
de magatzem per al top manta del
passeig i nombroses peces de
roba, calçat i complements.

Bandera groga a platges
de l’Escala i Sant Pere
per avís de meduses
Es demanava precaució

al bany per la presència
de l’espècie urticant
en sis espais de la comarca
A.F. SANT PERE PESCADOR

■ Protecció Civil va alertar ahir de
la presència de meduses en cinc
platges de Sant Pere Pescador i
una de l'Escala, on durant el matí
va onejar-hi la bandera groga. A
primera hora del matí eren sis les
zones de bany on s'alertava de la
presència de l'espècie urticant, tot
i que durant el dia l'estat de la plat-

ja va canviar i al migdia n’eren tres,
les afectades.
Les zones afectades a Sant Pere
Pescador van ser la platja de Can
Martinet, can Sopa, cal Cristià,
cortal de la Devesa, el Riuet i, a
l'Escala, la platja del Poble. A la
tarda, l’alerta es va traslladar cap
al sud, direcció l’Escala, i es va activar la bandera groga a laplatja de
Riells i al Moll Grec. Les de l’Alt
Empordà van ser les úniques platges de la Costa Brava on ahir va
onejar-hi la bandera groga, segons Protecció Civil.
Concretament es tracta de la
medusa born blau (Rhizostoma

La medusa born blau, present ahir a la costa empordanesa. PROTECCIÓ CIVIL

pulmo). És la medusa de major
grandària de la costa catalana, de
color blanc o lleugerament blavós
i amb capacitat urticant «mitjana»
que pot produir efectes importants sobre els humans. Es recomana evitar tot contacte amb
aquesta medusa així com amb la

secreció que produeix perquè
també pot contenir cèl·lules urticants.
A la resta del litoral català, ahir
es va prohibir el bany amb bandera groga a Badalona i al Garraf
també per presència de meduses
a les platges.
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Y recomanen restringir-ne l’ús

L’aigua del Port de la Selva es torna a salinitzar

el port de la selva. L’Ajuntament del Port de la Selva ha recomanat a les poblacions de risc que no beguin aigua de l’aixeta ni la facin servir per cuinar. El motiu: que els nivells de clorurs han tornat a superar els valors marcats per la normativa. n
nn

comarca

Y mobilitat. pla de millora de la circulació

Roses comença a reordenar la circulació
de La Garriga i continuarà per altres zones
Y aprovat pel ple
Y La reordenació dels carrers

la garriga. Els canvis projectats ja s’estan habilitant

Gemma Arché l roses
nn Amb l’objectiu de millorar la
seguretat i la viabilitat d’algunes
zones i urbanitzacions del municipi on la mobilitat ha quedat
obsoleta, l’Ajuntament de Roses
ha post en marxa un Pla de millora de circulació. Es tracta d’un
projecte elaborat a partir d’un
estudi que van fer la Policia Local i el Departament d’Infraestructures del consistori, però
que també ha incorporat algunes peticions i suggeriments pre-

AJ. DE ROSES

sentats pels veïns. El van presentar la setmana passada el regidor
de Seguretat Ciutadana, Joan
Plana; el seu homòleg d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan
Manuel Fernández, i el cap de la
Policia Local de Roses, Eduard
Campà.
Entre altres mesures, el pla preveu aplicar canvis de sentit de
circulació, reforçar la senyalització, habilitar zones de pàrquing
(bàsicament per reduir els aparcaments a les voreres) i renovar i
repintar marques viàries. I en al-

mas oliva. Serà la següent zona a treballar, ja abans de Nadal

guns casos les mesures s’acompanyaran d’inversions en infraestructures per dignificar espais
i adaptar els serveis (per exemple, amb l’ampliació de voreres).
Les primeres actuacions s’han
començat a executar a la urbanització de La Garriga, i després
(abans de finals d’any) seguiran
al Mas Oliva. En ambdós casos
es canviarà el sentit de circulació de diversos carrers (molts
dels quals actualment són de doble sentit) per fer-hi el trànsit més
fluid, es reordenaran els aparca-

AJ. DE ROSES

ments (s’hi delimitaran zones,
que ara no ho estan), s’instal·
laran reductors de velocitat i es
reforçarà la senyalització [vegeu
els plànols de dalt].
La intenció de l’Ajuntament és
anar estenent aquest tipus d’actuacions prog ressivament a l
llarg del mandat. La progressió
dels projectes concrets vindrà
marcada per la urgència detectada en cada cas, i si es requereix
una inversió econòmica, també
per la disponibilitat pressupostària. n

de la urbanització Mas Oliva,
que serà la següent fase del pla
de mobilitat, va passar pel ple
ordinari d’aquest mes d’agost,
que es va fer dimecres al vespre. L’equip de govern en va donar compte a la resta de regidors. Paral·lelament, la sessió
també va aprovar inicialment
el Reglament per a la creació
i funcionament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor. L’organisme, que tindrà
un caire similar al ja existent
en pobles veïns, fixarà el procediment per a l’assignació de
denominacions de vies, espais
públics i equipaments municipals de la vila. El ple d’aquest
mes d’agost també va donar el
vistiplau a una revisió de preus
del contracte de gestió dels
serveis municipals d’abastament d’aigua potable i clavegueram, i va aprovar una modificació de crèdits i la modificació del nomenament dels
representants de la Mancomunitat del Servei de Control de
Mosquits, entre altres.n

Y s’acaba d’executar el projecte de la riera de la trencada

La font del Vituà i la muralla de la Ciutadella, a la vista
Y Les obres que l’Ajuntament

de Roses ha executat en els darrers mesos a la riera de la Trencada –adjacent a la Ciutadella–
han posat al descobert la font
del Vituà, i també una part important de la muralla de la Ciutadella. De fet, amb els treballs
s’ha dignificat l’entorn del recinte emmurallat amb l’objectiu de
donar-hi una major visibilitat,
i també s’ha habilitat un espai
transitable per a vianants entre
l’avinguda de Rhode i la ronda
de Circumval·lació. Per aconseguir-ho, s’ha rebaixat el nivell de
les terres de la zona i s’han habilitat rampes d’accés als dos ex-

trems de la nova esplanada; i en els
propers mesos s’instal·laran punts
de llum per il·luminar la muralla i
així donar-li més notorietat durant
la nit. Paral·lelament, el projecte
de la riera de la Trencada també ha
permès substituir la canonada de
la xarxa d’abastament d’aigua del
municipi per millorar el servei als
usuaris.
La font del Vituà està ubicada just
al costat de l’avinguda de Rhode i
fins ara només se’n veia la coberta
perquè estava semienterrada. Tot
i que no n’hi ha cap referència escrita, es creu que atendria les necessitats dels vaixells que fondejaven a davant de la Ciutadella. n
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Y succés. enguany els tedax gironins n’han recollit 27

Y succés. a roses

Y succés. a cadaqués

Troben un nou projectil
d’artilleria a Sant Llorenç

Reanimen un nen que quasi
s’afoga en un parc aquàtic

El busquen durant
hores per terra,
mar i aire, i estava
dormint en un veler
Redacció/ACN l cadaqués

l’artefacte. Estava en un antic abocador on s’estan fent tasques de neteja

Redacció l SANT LLORENÇ DE LA MUGA
nn Personal de l’Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga va trobar dijous un projectil d’artilleria de 105 mm sense espoleta. Es
tracta d’un artefacte que data de
la Guerra Civil que van localitzar al bosc, en un antic abocador
d’escombraries on s’estan fent
tasques de neteja. Membres de
l’àrea Tedax-NRBQ dels Mossos
d’Esquadra el van inspeccionar

CME

i recollir per després destruir-lo
de manera controlada.
Des que va començar l’any, els
Tedax ja ha recollit 27 artefactes
explosius a les comarques gironins, i 300 arreu de Catalunya.
La majoria eren projectils d’artilleria, granades de mà, morters, granades de fusell i espoletes. Els mossos artificiers alerten
que, encara que siguin antics i
estiguin en mal estat si es manipulen poden explotar. n

piscina d’onades. És l’atracció on va tenir lloc l’accident

Redacció l roses
nn La ràpida intervenció dels monitors, els socorristes i el Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
va evitar que un nen de 5 anys
morís afogat, dimarts passat, a
l’Aquabrava de Roses. Tal com va
avançar ViladeRoses.cat, el succés es va produir cap a les tres de
la tarda, quan l’infant –que havia
anat al parc aquàtic amb el casal
del municipi– s’estava banyant a

Y successos

Més rescats a la zona del cap de Creus
nn Nova setmana de rescats al
cap de Creus. Dilluns, els Bombers van rescatar una persona
que s’havia deshidratat i presentava esgotament físic a prop de la
cala Galledera, en una zona de
molt difícil accés. I divendres els
voluntaris de Protecció Civil del
Port de la Selva van col·laborar
en el trasllat aeri d’una nena d’11
anys al Trueta (foto). n

Y successos

Troben 3.190 plantes de marihuana
La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions de marihuana que incloïen un total de
3.190 plantes a l’Alt Empordà. La
primera intervenció va ser el 25
d’agost a Vilanova de la Muga, on
van trobar 210 plantes que pesaven 126 kg (el propietari de les
quals encara no s’ha identificat).
I la segona va ser el dia 26 a Garrigàs. Allà hi van comissar 2.980
plantes que pesaven 774 kg i hi
van detenir un marroquí de 27
anys. n
nn

AJ. DE L’ESCALA

la piscina d’onades. De cop el nen
es va enfonsar, i després va aparèixer surant a la mateixa piscina. Els adults el van treure immediatament i, tot i que estava
conscient, s’havia empassat molta aigua. El SEM el va traslladar a
l’Hospital Josep Trueta de Girona,
on la mateixa tarda va rebre l’alta.
El mateix dimarts, una dona francesa de 39 anys va relliscar i es va
fracturar la tíbia i el peroné al mateix parc aquàtic. n

nn Els ser veis d’emergències
van localitzar divendres al matí sa i estalvi un jove de 25 anys
a qui feia hores que buscaven a
Cadaqués. Durant la matinada
havia entrat a l’aigua a la platja Gran i, segons sembla, ja no
n’havia sortit. La Policia Local
va rebre l’avís de diversos testimonis, i a quarts de sis es va
activar un dispositiu de recerca amb efectius de Salvament
Marítim (amb l’embarcació
Salvamar Castor i l’helicòpter
Helimar 220), els Bombers de
la Generalitat, la Guàrdia Civil i
la Policia Local, que el van buscar per terra, mar i aire. Al cap
d’unes hores, però, Salvament
Marítim va informar que l’havien trobat dormint en un veler
del camp de les boies, on havia
passat la nit. I de fet, allà és precisament on havien centrat la
recerca les embarcacions dels
cossos d’emergències. n

HORA NOVA 2.523

n

3 de setembre de 2019

Y alerta. pla alfa

Restringeixen els
accessos al Cap
de Creus pel vent
que hi pot bufar
Redacció l roses

Tenint en compte les prediccions de tramuntana, i l’increment del risc d’incendi forestal
que pot provocar, el Departament d’Agricultura de la Generalitat va activar ahir el nivell 3
del Pla Alfa a deu municipis de
l’Alt Empordà: Cadaqués, Colera, Llançà, Palau-saverdera,
Pau, Portbou, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga. A més, també va restringir l’accés al Parc Natural del
Cap de Creus. La situació va començar ahir i, segons les previsions, es pot allargar tota la setmana (tot i que amb alts i baixos
en la intensitat del vent). Mentre no s’acabi l’episodi (les prediccions no permeten establir
una data final), els Agents Rurals, els Mossos i les ADF faran
controls específics. Es posaran
en marxa punts de guaita estratègics i s’activarà un comitè de
crisi, entre altres mesures. n

comarca

n

Alt Empordà 13

Y succés. el novembre del 2017 el van buscar a roses

Y actuació policial. a roses

Intercepten un home
a qui donaven per
desaparegut al mar

Entren en una casa ocupada
amb dos gossos abandonats

nn

Redacció l roses

Vint mesos ha durat la suposada desaparició d’un hispanoamericà a qui els serveis d’emergència van buscar durant més
d’una setmana en aigües de Roses. Era el 30 de novembre del
2017 quan una dona va trucar al
112 per denunciar que el seu germà s’havia submergit per practicar pesca submarina a la zona de punta Falconera i no havia
tornat a sortir a la superfície. Els
cossos de seguretat el van buscar durant vuit dies, però la recerca va ser en va. No en van saber res més.
Fa uns mesos, però, el cas va
tornar a aflorar. Els Mossos d’Esquadra van saber que la desaparició podria haver estat simulada, i la sospita es va confirmar el
passat 1 d’agost, quan els agents
que s’encarreguen del control
nn

d’accés a l’aeroport de Schiphol
(Holanda) van detectar el presumpte desaparegut, un home
de 43 anys amb doble nacionalitat, espanyola i nord-americana.
Les autoritats holandeses van
passar l’avís als Mossos, que hi
van trobar una possible explicació: sembla que l’home i la seva
germana haurien simulat la desaparició per cobrar els diners
de quatre assegurances de vida
que haurien contractat als Estats Units, on la llei permet cobrar en cas de desapareguts al
mar.
Davant d’aquest tomb dels esdeveniments, el 5 d’agost el jutjat
de Figueres va arxivar la causa
de desaparició. I segons fonts del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, no hi ha cap ordre judicial de recerca contra l’abans
desaparegut perquè «no hi ha
cap hipotètic delicte». n

insalubritat màxima. La casa estava plena de deixalles

Redacció l roses
nn La Policia Local de Roses va
entrar dijous en una antiga casa
ocupada, ara abandonada. Es va
trobar l’habitatge ple de deixalles,
tant a fora com, sobretot, a dins. I
entre la brossa també hi van trobar dos gossos abandonats que
presentaven un aspecte lamentable. Es tracta d’una femella d’uns
8 anys desnodrida i amb leishmània, que ja ha trobat una casa

HORA NOVA

d’acollida, i un mascle que de moment està a les instal·lacions de
l’Anxova Peluda de l’Escala esperant una família acollidora.
Consternat per aquests fets, el
regidor responsable de l’àrea de
Seguretat Ciutadana de Roses,
Joan Plana, ha promès «mà dura
per combatre el maltractament i
l’abandonament animal». «Tothom que maltracti o abandoni un
animal a Roses ha de saber que no
li sortirà gratis», assegura. n
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Un any més torna la verema,
i ho volem celebrar amb Fes-te el Most!

i voleu gaudir d’una experiència molt especial i
posar-vos a la pell del veremador, «no us ho podeu perdre la nostra activitat per
temps de verema: Fes-te el Most.
El punt de trobada és el celler de
Vilajuïga, a les 9.30 h. Tot estarà
disposat per sortir a les 10 h en trenet cap a les vinyes. Allà, els participants tallaran el raïm i el posaran
en caixes. L’esmorzar es farà al celler de Vilajuïga. És aquí on tocarà aixafar els raïms amb els peus,
premsar el most, i finalment, embotellar-lo. Les places són limitades».
Empordàlia. És una cooperativa de vi i oli formada per la unió
de petits productors de la comarca de l’Empordà, que treballen la
terra des de fa moltes generacions. El seu compromís, tal com
destaquen, no és cap més que saber reunir en cada ampolla bagatge i qualitat. Per això, proposen
que tota anyada del seu vi DO Empordà conservi els trets definidors

d’aquesta petita regió. Els amara
el vent de tramuntana, una geografia rocallosa, poca pluja generosa i la salabror del mar proper.
Treballen un terrer d’oliveres centenàries i ceps autòctons i antics
tal com els seus avis i besavis els
van ensenyar, amb el respecte a la
terra, seguint els mateixos valors i

fes-te el most és una
activitat pensada per
tal que el visitant
pugui saber com és la
feina de veremador

continuant el mateix camí per les
generacions futures.
La història del celler comença el
1947 amb la fundació de la cooperativa de Vilajuïga. Més tard, l’any
1961 neix la cooperativa de Pau,
que s’uneix amb Roses. Totes neixen amb el mateix propòsit: treballar units per oferir un producte

de qualitat que reflecteixi el caràcter d’aquesta terra. Aquest mateix propòsit fa que el 2005 s’uneixin per crear el que es coneix com
Empordàlia, «un nom que ens representa a tots». Empordàlia és el
fruit de l’esforç de molts anys, el
treball en equip i la voluntat de seguir aquest camí.

30 Gent
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MEDI AMBIENT

II Jornada de Mar i Salut, a Roses
Se celebrarà el dissabte 21 de setembre amb diferents activitats dirigides al públic general

Pesca i Afers Marítims (Generalitat de Catalunya).

Redacció l roses

E

l grup de recerca en Ecosistemes Marins i Salut Humana (SeaHealth) de l’Institut
d’Ecologia Aquàtica (IEA) de la
Universitat de Girona (UdG) és el
primer grup a Catalunya i Espanya, i un dels pocs a Europa, que
aborda d’una manera interdisciplinària la temàtica d’oceans i salut humana amb l’objectiu d’estudiar les complexes relacions que
s’estableixen entre els béns i serveis proporcionats pels ecosistemes marins i la salut.
II JORNADA A ROSES. El proper 21
de setembre la Càtedra Oceans i
Salut Humana de Roses organitza, per segon any consecutiu, la
Jornada Mar i Salut, consistent
en diferents activitats dirigides
al públic general per donar a conèixer la importància dels ecosistemes marins per a la salut de les
persones. Una sortida en vaixell
pel Parc Natural del Cap de Creus,

ACCIÓ

LES ACTIVITATS. Totes s’iniciaran

A ROSES. L’objectiu de la jornada és relacionar els beneficis del mar amb la salut

xerrades sobre la relació entre el
consum de peix i la salut i un picapica interactiu sobre l’omega-3,
formen la programació, conduïda per experts de diferents àmbits
i matèries.

HORA NOVA

La jornada
s’organitza en col·laboració amb
l’Institut Català d’Oncologia, el
CAP de Roses (Institut Català de
la Salut), Fundació Roses Contra
el Càncer i la Direcció General de

DIFERENTS ENTITATS.
y sortida en vaixell

serà l’activitat que donarà
el tret de sortida a la jornada mediambiental

Celebració

respecte per les dones

ERC l’Escala reparteix bolis
liles per fomentar el respecte

el matí del dia 21 amb una sortida amb vaixell al Parc Natural del
Cap de Creus, on es tractarà la relació entre activitats recreatives
marítimes i salut mental i que inclourà una aturada per fer natació o snorkel. Al llarg de la tarda,
tindran lloc la presentació de la
miniguia sobre l’omega-3 de la
Costa Brava, una conferència sobre la prevenció del càncer amb
aliments de la dieta mediterrània, una introducció al tema de
«Consum de peix i salut mental»
i un pica-pica interactiu sobre
l’omega-3.
Per la sortida en vaixell, que
tindrà lloc al matí, cal inscripció prèv ia: es podrà realitzar
a partir del 10 de setembre a
la mateixa web de la Càtedra
(www.oceanshealth.udg.edu).
Per a les xerrades i les activitats de
la tarda no cal inscripció. n

DIFERENTS ACTES I ACTIVITATS

La Jonquera es
vesteix de festa major

La portaveu del grup municipal d’ERC l’Escala, Etna Estrems, detalla que
«l’educació i la conscienciació són la manera d’acabar amb aquesta lacra»
Redacció l l’escala

«

El futur en tinta lila», aquesta és la campanya que va engegar fa unes setmanes ERC
en l’àmbit nacional, i la secció local escalenca l’ha dut a terme al
llarg de la festa major, que s’ha celebrat aquest cap de setmana al
municipi. Es van repartir més de
200 bolígrafs liles amb un punt de
llibre explicatiu de la campanya.
L’acció ha servit fomentar el respecte a les dones en l’oci nocturn
i, també, per recordar les preses
en aquests dies de festa. Aquesta campanya neix de la vivència personal de Carme Forcadell
dins la presó de Mas d’Enric. La
presidenta del Parlament Carme
Forcadell escrivia les cartes a l’exterior amb un bolígraf de tinta lila, el color del feminisme. I quan
se li va acabar el bolígraf, una de

la nit jove i el correfoc. Són dues de les activitats més esperades

Redacció l la jonquera

‘el futur en tinta lila’. És el lema de la campanya feminista

les preses va dir-li que ella també volia escriure amb tinta lila.
Va ser llavors quan va regalar-ne
un a cadascuna de les seves companyes de reclusió, i ens va enco-

ERC

ratjar a escriure. En homenatge
a aquest gest, ERC l’Escala ha repartit el bolígraf a diversos punts
del municipi i a diferents entitats
escalenques. n

L

a Jonquera celebra del 5 a
l’11 de setembre la seva festa major. Tal com detallen
des de l’Ajuntament, el municipi s’omplirà d’actes per acomiada de l’estiu de la millor manera:
amb germanor, bon ambient i un
programa ple d’activitats i propostes dirigides a tots els gustos.
Ja siguin balls, sardanes, sopars

AJ. JONQUERA

populars, concerts, actes infantils o exposicions, així com altres
novetats, la festivitat convocarà veïns i veïnes, però també visitants que vulguin compartir
l’alegria i l’acollida que caracteritza el poble jonquerenc. L’alcaldessa, Sònia Martínez, posa en
valor «la diversitat de propostes
i l’equilibri de formats, buscant
arribar a tots els públics», per
aquesta celebració. n
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Roses es preocupa per la seguretat dels
seus vilatans
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El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

Un moment de la reunió entre l'Àrea de Seguretat Ciutadana de Roses i els veïns de la plaça Llevant

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana i els comandaments de la Policia
Local de Roses i de l’ABP del Mossos d’Esquadra es van reunir amb els veïns de la
plaça Llevant per tractar els problemes d’incivisme i sensació d’inseguretat que
pateixen
Veïns i comerciants de la plaça Llevant de Roses estan farts de l’incivisme i la
sensació d’inseguretat que hi ha a la zona.
Per aquest motiu, van demanar poder tenir una reunió amb el regidor de Seguretat
Ciutadana, Joan Plana.
Reunió que va tenir lloc el passat divendres, 30 d’agost, a la sala de plens de
l’Ajuntament i en la que van ser-hi presents, a banda del regidor, els comandaments
de la Policia Local de Roses i de la comissaria de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos
d’Esquadra.
Principalment, la desena de veïns que van assistir a la reunió, van afirmar que els
actes que pateixen provenen de part dels pares i mares del nens que juguen a
pilota, a la plaça, “un lloc on hi ha una senyal on s’indica que està prohibit jugar a
pilota, i com els hi fa ràbia que cridem l’atenció dels seus fills quan els hi diem
que vagin en compte perquè poden trencar el vidre d’un aparador, quan
tanquem la botiga, ens pinten o els tiren ous a les façanes”.
Els comerciants de la plaça Llevant fins i tot van assenyalar que “ja hi ha un parell
de botigues que han tancat les seves portes a causa de l’incivisme que hi ha a la
zona”.
Aquesta desena de veïns i comerciants de la plaça Llevant van exposar a la trobada
que tenen la sensació d’abandonament per part del consistori rosinc, que se senten
sols, sense saber a qui acudir, a part de denunciar a la Policia Local una vegada
darrera l’altre els actes d’incivisme que pateixen.

darrera l’altre els actes d’incivisme que pateixen.
I la trobada va servir per transmetre al veïns que “tant la Policia Local com els
Mossos d’Esquadra estan treballant per solucionar la problemàtica que pateixen,
tot i que, malauradament, algunes de les problemàtiques esmentades -es van
posar sobre les taula unes quantes més a part dels actes d’incivisme- són
complicades de gestionar, és a dir, que no tenen una solució a curt termini, però
tot i això els cossos de seguretat estan treballant per posar solució l’abans
possible”, ha explicat Joan Plana.
Una de les mesures que van sol·licitar els veïns va ser que es posin càmeres de
videovigilància a la zona, la qual cosa no és tan fàcil perquè s’ha de demanar permís
a la Generalitat explicant els motius del perquè, per avaluar si realment és necessari.
I si els veïns van proposar solucions, el regidor de Seguretat Ciutadana va explicarles que una de possible “seria arranjar i reordenar la plaça Llevant, ja que el
projecte d’enjardinar una part d’ella amb plantes autòctones no ha tingut el
resultat previst”.
En finalitzar la reunió, el regidor de Seguretat Ciutadana va voler remarcar i deixar
clar que “estarem a sobre del problema que pateixen, i segur que els veïns i
comerciants no quedaran abandonats en cap moment”.

“

No quedaran abandonats els comerciants i veïns de la plaça Llevant com tampoc els
d’altres punts conflictius de la Vila, com és el cas de la zona de l’encreuament del
carrer Sant Elm i el carrer d’en Mairó, on és el supermercat Spar, ja que “tenim una
reunió prevista amb els veïns i comerciants de la zona”, ha avançat el regidor de
Seguretat Ciutadana.
Tags: A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Àrea de Seguretat Ciutadana, Badia de Roses, Catalunya,
Costa Brava, Empordà, Girona, Incivisme, Inseguretat, Joan Plana, Mossos d'Esquadra, Plaça Llevant, Plaça
Llevant de Roses, Policia Local, Policia Local de Roses, Regidor de Seguretat Ciutadana, Reunió, Roses, Veïns
i comerciants, Vila de Roses
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Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019
13 de Juliol de 2018

Buhos, Mojinos Escozios,
Walnait, Orquestra Maribel,
DelPuerto, Ariadna Vieyra, Va
Parir Tour, K-liu, President Xai
i Lagrimas de Sangre a les
Barraques de Roses
3 de Juliol de 2019

Nova víctima mortal a Roses
21 d'Agost de 2019

Festa Major a Roses 2019

Entre el 12 i el 20 de setembre s’obren les inscripcions per participar en
l’Escola Psicomotriu i l’Escola Preesportiva que l’Ajuntament de Roses ofereix
als nenes i nenes de Roses dels cursos P4, P5, 1r i 2n.
Les opcions que s’ofereixen són l’Escola Psicomotriu (per a nens de P4 i P5) i

26 de Març de 2019
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Carnaval de Roses 2019
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mensuals de natació a la Piscina de Roses.

inscrits, mentre que, a partir de 15 inscrits, l’Ajuntament ofereix també un

3.000 persones, 56 colles i 53
carrosses desfilaran al
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