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ROSES

Una nova ordenança regularà els
habitatges d’ús turístic del municipi
L’objectiu és garantir uns serveis de qualitat mínims i vetllar pel compliment de les normatives
AIDA VILAR ROSES

L’Ajuntament de Roses ha activat els efectius necessaris per
crear una nova ordenança que reguli l’ús dels habitatges turístics.
L’objectiu del consistori és que
aquests garanteixin uns serveis de
qualitat mínims, que siguin ajustats a la normativa vigent en
aquest àmbit i que els clients tinguin a disposició seva qüestions
bàsiques com ara telèfons de contacte o un llistat amb les normes
de convivència municipals.
Aquesta nova comissió d’estudi
que s’ocuparà de redactar l’ordenança estarà formada per polítics,
tècnics i també es tindran en
compte les opinions del sector. Si
s’aprova el text definitiu, l’ordenança estaria disponible per a
principis de , i en ple vigor
durant la propera temporada turística.
«Fins ara, les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de Roses
s’havien centralitzat en legalitzar

els habitatges», explica el regidor
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, Fèlix Llorens. Avui
dia, el consistori té uns . habitatges registrats, i el que cal fer a
partir d’ara «és regular-los».
Una radiografia no acurada
Llorens explica que fer una radiografia dels pisos turístics al municipi és difícil. «De pisos turístics,
n’hi ha hagut sempre, però costa
tenir-los comptabilitzats, ja que
existeix una línia molt fina entra
aquest tipus d’habitatges i les segones residències que es lloguen
quan els propietaris no hi són»,
diu. Respecte a la seva localització, es té constància que n’hi ha
sobretot a Santa Margarida i a les
urbanitzacions del municipi.
Per definició, els habitatges
d’ús turístic són aquells que s’ofereixen pel seu propietari a tercers
a canvi d’un preu i per períodes de
temps iguals o inferiors a  dies.
La nova ordenança permetrà re-

gular aquest servei perquè facilitarà tota la informació referent a
permisos exigits per realitzar l’activitat, així com les condicions tècniques, de seguretat, d’ocupació
o d’equipament, entre altres, de
necessari compliment per garantir un bon servei als clients.
Taxa per regularitzar-los
Des del passat  de novembre, la
taxa que cal pagar per a les noves
altes d’habitatges d’ús turístic és de ,
euros.
Es tracta
de la taxa
corresponent
a
l’obertura
d’activitat
innòcua, és
a dir, aquelles
que no produeixen molèsties significatives ni cap
afectació considerable al medi
PORTS DE LA GENERALITAT

El port de Roses clou
la temporada de
creuers amb 2.535
passatgers i 5 escales

ambient, la seguretat de les persones ni dels béns, com ara botigues de roba, sabateries, despatxos professionals, etc. Fins ara, el
consistori aplicava una taxa de
, euros en concepte de tramitació per incentivar l’alta i regulació d’aquest tipus d’activitat. «No
és que hàgim augmentat el preu,
sinó que abans fèiem un descompte amb l’objectiu de fomentar la
legalització dels
habitatges», explica Llorens.

FREEPIK

ACTUALITAT

Dues xerrades
per a gent gran
aprofundeixen
sobre l’insomni
i la hipertensió
REDACCIÓ ROSES

El Col·legi de Farmacèutics i
l’Ajuntament de Roses han programat dues xerrades per a la gent
gran del municipi. Les temàtiques
que s’abordaran aquest dimecres
 de novembre i el proper dia 
són l’insomni i la hipertensió.
La primera de les xerrades anirà a càrrec de la farmacèutica Mar
Paniagua i portarà per títol Què cal
saber de l’insomni?, mentre que
en la segona sessió serà del farmacèutic Xavier Targa, que oferirà la
xerrada Què cal saber de la hipertensió arterial. Ambdues activitats
es realitzaran al Teatre Municipal,
a les cinc de la tarda, i l’accés és
lliure. Aquestes activitats s’emmarquen en el Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran del
Col·legi de Farmacèutics, i té per
objectiu oferir informació sanitària a la gent gran sobre diferents
aspectes que poden millorar la
seva salut i qualitat de vida, i que
puguin trobar resposta als seus
dubtes i consultes.
EMPORDÀ

REDACCIÓ ROSES

Els ports de Roses han rebut un
total de . passatgers, cinc escales i quatre companyies de
creuers de luxe, al llarg de la temporada del .
El perfil dels creueristes ha estat un  britànics, un  nordamericans, un  alemanys i un
 canadencs, entre altres.
Pel que fa a les excursions més
sol·licitades, han estat la visita a
Roses, Banyoles i Besalú, Cadaqués, Girona i Figueres. Els turistes també han llogat bicicletes
elèctriques per fer alguna via verda propera a Roses, i han participat activament en l’activitat de
pescaturisme.
De la temporada destacat l’estrena d’una línia de creuers nord-

El creuer Wind Surf fondejat a Roses.

americana de luxe, Crystal Cruises, que va fer la primera escala de
la temporada amb el vaixell
Crystal Esprit. Així mateix, Roses
ha continuat amb la diversificació
de companyies amb una escala
del creuer Marella Discovery , de
classe estàndard, i també ha rebut
les companyies Seadream Yacht
Club i Windstar Cruises.
L’impacte econòmic estimat de
l’activitat de creuers a la Costa
Brava (Roses i Palamós) ha estat

de , milions, segons un estudi
de l’Associació Internacional de
Línies de Creuers, que estima que
cada passatger que desembarca
gasta una mitjana de  euros i
cada tripulant, .
De cara a futurs reptes, el Port
de Roses té molt present que haurà de ser un dels escenaris de les
assemblees anuals de l’associació
de ports amb tràfic de creuers a la
Mediterrània (Medcruise), el mes
de maig del .

Vigilància La Policia augmenta el patrullatge
 L’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament ha aprovat una instrucció interna que fixa la realització de patrullatges de reconeixement diaris a la totalitat d’urbanitzacions de la població. D’aquesta manera, es garanteix la presència i vigilància continuades de la Policia Local en aquests sectors residencials,
amb un mínim d’un patrullatge cada 24 hores a cada zona residencial.

2 3 DIMARTS, 5 DE NOVEMBRE DEL 2019

ACTUALITAT
DOFINS DE TRAMUNTANA És un dels projectes de Submon. Aquesta organització, especialitzada en la conservació, l’estudi i la divulgació del medi
marí, és l’encarregada d’organitzar, amb la Universitat de Barcelona, el I Congrés Mundial de Mamífers Marins aquest desembre.

Científics, pescadors i empreses del sector
nàutic units pels «Dofins de Tramuntana»
El projecte ha anat implicant, any rere any, diferents sectors relacionats amb activitats marines, de manera que obtenen més

dades del dofí mular alhora que sensibilitzen la població i els professionals del mar de la importància del cetaci al cap de Creus
Sònia Duñach
LLANÇÀ

El canyó de Creus és una de les
zones amb més riquesa biològica i
amb una importància ecològica
més gran del Mediterrani occidental.
Un dels valors ecològics més destacables de la zona són els cetacis,
especialment la població de dofí
mular (Tursiops truncatus) que viu
a les aigües del cap de Creus, i que
figura com una de les espècies amenaçades a la Llista Vermella de la
UICN. Tot i que estudis de la Universitat de Barcelona la senyalaven
com a zona d’importància, no hi
ha dades actualitzades publicades.
Per això, Carla Chicote, cap de projectes de Submon i responsable del
projecte Dofins de Tramuntana, va
treballar per aconseguir el finançament necessari per consolidar
un projecte de recerca i participació
en el cap de Creus.
Ciència ciutadana
L’any  es va iniciar el projecte
Dofins de Tramuntana, amb la implicació del sector nàutic recreatiu.
Es tracta de particulars que surten
a navegar, des d’Empuriabrava fins
a Portbou, i col·laboren en l’aportació de dades de la localització de

Dofins de Tramuntana
se centra en la conservació
i l’estudi del dofí tot integrant
el sector pesquer i el turístic.

El canyó de Creus és una
de les zones ecològicament
més importants de la
Mediterrània occidental
Es va iniciar de la mà
del sector nàutic recreatiu,
particulars que envien posició
i fotografia dels albiraments
Hi ha una gran interacció entre
pescadors i dofins, fins i tot es
relaciona la presència de cetaci
amb el tipus de captures
cetacis: posició geogràfica, fotografia del cetaci i informació rellevant. Irene Álvarez de Quevedo,
tècnica del projecte, explica que
«és molt important que la gent ens
informi de quan i on els veu, i ens
enviï fotografies». El dofí mular pot
fer tres metres de llargada i pot
pesar  quilograms. Sol viure
pròxim a la costa. Darrerament,
però, també s’ha localitzat el dofí
llistat a la zona. Així, les imatges
que envien els col·laboradors són
cabdals per dues coses: la identificació de l’espècie –llistat o mular–
i la de l’individu –a través de l’aleta
en exemplars adults–.
Durant aquesta primera fase, els
responsables del projecte van veu-

re que hi havia una gran interacció
entre els dofins i els pescadors. «Els
dofins van a menjar a les xarxes dels
vaixells d’arrossegament. Havíem
de saber quina relació tenien entre
pescadors i dofins», i el següent pas
va ser sol·licitar finançament al
Fons Europeu de Pesca.
Implicació dels pescadors
Anys enrere, la relació entre dofins
i pescadors, en general, no era gaire
bona. Les xarxes eren de cotó i els
dofins les trencaven per entrar a
buscar el peix. Eren competència
directa. Ara, però, les xarxes són
molt més fortes i la visió ha canviat.
«Als pescadors, els agrada veure’ls
i t’envien vídeos i fotos. Si no els
veuen un dia, els sap greu, i es genera una consciència de preocupació, de qüestionar-se què passa
amb el cetaci. Fins i tot diuen que
quan veuen dofins pesquen més
lluç, perquè el peix s’enfonsa i entra
més fàcilment a la xarxa. Científicament volem comprovar-ho i mirar si succeeix amb alguna altra
espècie» apunta la Irene. Per això,
l’any passat
Dofins de Tramuntana es
va centrar a
implicar el
sector pesquer de les

La unió entre científics i
pescadors permet poder fer un
seguiment durant més temps
i obtenir més dades dels dofins
Actualment es treballa per
dotar d’un valor afegit
la pesca dels vaixells que
col·laboren amb el projecte
Està prohibit banyar-se amb
dofins, i la navegació per
poder-los observar també
està regulada per llei
tres confraries de la zona: el Port
de la Selva, Llançà i Roses. «La
unió entre científics i pescadors és
molt important. Ells hi són tot l’any,
nosaltres no tenim finançament
per sortir cada dia de l’any. Ens
ajuden a tenir informació que nosaltres no podem arribar». Dofins
de Tramuntana disposa d’una embarcació a Cadaqués, però la col·laboració dels pescadors significa
poder fer més albiraments «si tenen
els dofins a prop, ens avisen, i així
podem arribar-hi, fer la identificació
i veure la relació que tenen».
Els vaixells pesquers que col·laboren amb l’estudi dels cetacis porten una bandera distintiva. La valoració de l’experiència per part

dels pescadors és molt bona. En
Paco, patró de la barca Nova Armonia Uno de Llançà, valora l’experiència de col·laboració amb «un
!», i en Keoma Viñales, de la Galandu de Roses, opina que «és una
gestió que valoro molt positivament. El projecte està pensat tant
per a la fauna marina com per a la
gent que vivim del mar».
Un pas més per la difusió
Enguany, el Grup d’Acció Local
Pesquer (GALP) ha donat una ajuda
que inclou tres línies de treball.
D’una banda, Dofins de Tramuntana ha format gratuïtament unes
quinze empreses usuàries del mar
(lloguers de barques, caiacs, centres
submarinistes) i implicats en la
conservació, dotant-los d’informació sobre els cetacis i una sessió
pràctica d’albiraments de dofins.
«Ells també surten molt més sovint
al mar i ens aporten informació».
A més, s’ha continuat treballant de
la mà dels pescadors i, en aquesta
ocasió, es van embarcar amb dues
barques de Pescaturisme de la Confraria de Llançà, amb l’objectiu
d’estudiar els cetacis i, alhora, caracteritzar els plàstics que agafen
del fons marí i la relació d’aquests
amb la presència
dels ceta-
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ACTUALITAT

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

«Sent la badia», l’oportunitat de prendre
consciència sobre el cos, la ment i l’entorn
Cada cap de setmana de novembre s’han programat activitats als municipis de la badia, i la següent és aquest diumenge
ANDREA BOLCATO

AIDA VILAR CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’ocasió ideal per fer contacte
amb la naturalesa, el mar i la badia
a l’hora que es connecta amb el
cos i la ment. Aquest és l’objectiu
amb el qual arrenca la nova campanya que porta per nom «Sent la
badia», organitzada pels ajuntaments de Castelló d’Empúries,
Roses, l’Escala i Sant Pere Pescador. Aquests són els municipis
que conformen la Badia de Roses,
que l’Unesco considera una de les
badies més belles del món des de
l’any .
Segons Margarita Barneo, la
coordinadora de promoció turística de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, «aquestes activitats
serveixen per descobrir-se un mateix i prendre consciència de com
de privilegiats som per poder viure en aquest entorn de gran valor
paisatgístic. El nostre litoral l’hem
de viure, gaudir i respectar», reclama.
Durant els propers caps de set-

lliure a les nou del matí.
Les següents trobades consistiran en una sessió de mindfulness que ha de servir per relaxar
la ment i el cos, i es farà a la platja
Can Nera, davant del càmping La
Gaviota de Sant Pere Pescador, el
diumenge  de novembre a dos
quarts de dotze del migdia.
L’última activitat que clourà
aquest cicle es farà el dissabte 
de novembre a les deu del matí a
la platja de Sant Martí d’Empúries, i serà una pràctica de taitxí.

La primera activitat va consistir en un taller de «mindfulness» a la Punta Falconera, de Roses.

mana, la badia de Roses s’ha convertit en l’escenari de quatre activitats de promoció conjunta. La
primera activitat es va celebrar el
passat dissabte,  de novembre, a

OPINIÓ

Agustí Ayats
PORTAVEU DE SOM

SEGURETAT
MUNICIPAL
A Castelló i Empuriabrava cal un
compromís ferm per tal d’acabar
amb la inseguretat i l’incivisme
amb què hem de conviure
els veïns dia rere dia

L

Punta Falconera, de Roses, on es
va fer una meditació dirigida que
portava per nom Mindfulness del
so de la natura.
Després d’aquest inici, el reco-

a inseguretat i l’incivisme estan
escalant posicions entre les preocupacions a Empuriabrava i Castelló d’Empúries. Almenys això és
el que pensen els seus veïns. I lluny de ferne un pretext per criticar el flamant govern
municipal, que és la continuació del que
vàrem tenir els darrers tres anys, és a dir,
que ja hauria d’estar «rodat», SOM Empuriabrava i Castelló vam decidir arremangarnos i fer propostes amb poca fressa i molta
endreça.
En el ple municipal de l’Ajuntament de
Castelló celebrat el vint-i-cinc de juliol
d’aquest any vam interpel·lar el senyor alcalde, demanant-li si tenia algun pla per
afrontar l’augment de la inseguretat i l’incivisme. I no fèiem pas referència a la inseguretat i l’incivisme que puguin patir altres
poblacions com per exemple Barcelona,
sinó, i només a títol d’exemple, a l’incivisme
que han de patir els veïns de la plaça dels
Homes, situada al bell mig del poble, a un
minut escàs a peu de l’ajuntament. El vam
interpel·lar per demanar-li si tenia algun
pla per afrontar els robatoris que amb força
o intimidació es van produint periòdica-

rregut seguirà des del nord cap al
sud. La següent sessió serà el proper diumenge, dia  de novembre, a la platja d’Empuriabrava, on
es farà una sessió de ioga a l’aire

ment, per exemple, a l’avinguda Sant Mori
i altres zones turístiques. El vam interpel·lar
demanant-li si tenia algun pla per aturar
l’augment de les ocupacions que han de patir els propietaris de finques del nostre municipi. Persones que han escollit Empuriabrava i Castelló per venir a passar cada any
les seves vacances. Propietaris de finques
per als quals el mínim que podem fer és garantir-los que mentre no estan aquí, nosaltres, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,
fem tot el possible perquè quan tornin per
passar uns dies de vacances no es trobin
que a casa seva s’hi ha instal·lat, amb total
impunitat, qualsevol persona sense la seva
autorització. El vam interpel·lar demanantli si el greu problema de l’excés de velocitat
que patim es dona com una realitat a la qual
ens hem de resignar? No és compatible omplir-se la boca sobre la mobilitat sostenible
i segura, planificant la implementació –improvisada, això sí- de carrils bici, mentre pel
costat d’aquest s’hi transita al doble o al triple de la velocitat permesa.
Doncs bé! Essent com són tots aquests
problemes una de les principals preocupacions dels nostres veïns, vam considerar

Intenció de fer-lo anual
Les jornades seran gratuïtes, i per
demanar informació o inscriure’s
cal trucar a l’Oficina de Turisme
de l’Escala (  ) o a través
del mail turisme@lescala.cat.
«Sent la badia» és la primera de les
activitats conjuntes del col·lectiu
de la Badia de Roses, amb l’esperança que l’esdeveniment es faci
cada vegada més gran i tingui una
periodicitat anual.

oportú sotmetre a l’aprovació del ple del
passat vint-i-sis de setembre una moció,
que amb el títol Moció per impulsar mesures per millorar la seguretat dels municipis
catalans, pretenia poder arribar a un acord
que com a punt bàsic i fonamental reconegués que existeix un problema que cal
afrontar amb mesures concretes i específiques, i fins i tot, m’atreveixo a dir, amb urgència. Però Davant la possible negativa en
el vot de l’equip de govern, vam decidir deixar-la sobre la taula després d’aconseguir
el compromís de l’alcalde, Salvi Güell, per
treballar conjuntament una nova moció en
aquest sentit i buscar l’acord amb els diferents grups municipals.
L’endemà mateix, a primera hora del
matí, vaig enviar un missatge a l’alcalde demanant-li quins són, al seu entendre, els
principis bàsics que hi vol incorporar i/o
treure. Fins avui encara estic sense resposta. La voluntat és que aquesta moció pugui
ser aprovada en el proper ple ordinari. Es
tracta de demostrar als nostres veïns que
les preocupacions dels polítics coincideixen amb les seves preocupacions. Compromesos!

| ENTREVISTES DIGITALS A EMPORDA.INFO

SALVI GÜELL,
Més informació:
www.castelloempuriabrava.cat
www.castello.cat · www.estarriol.com

L’ALCALDE DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
PARLARÀ AMB ELS NOSTRES LECTORS
EL DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
A LES 11 DEL MATÍ
Envia la teva pregunta a emporda.info
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ELECCIONS GENERALS 10-N

La sentència del Suprem contra el
procés marca la campanya del 10-N

JuntsxCat vol un
accés a Figueres per
connectar l’AP-7
amb el Castell

ERC ha fet del Puig de les Basses l’escenari de la seva arrencada electoral a l’Alt Empordà

Els candidats de Junts per Catalunya al Congrés Mariona Illamola Dausà i Sergi Miquel, i al
Senat Josep Maria Cervera i Laura
Corsunsky han denunciat de nou
«la cronificació de la manca d’inversió de l’Estat en el tram nord de
l’N-II». Illamola Dausà ha titllat
«d’inadmissible» la situació en la
qual es troben «infraestructures
clau» com aquesta, i ha posat de
manifest la necessitat de fer efectius els trams pendents de l’N-II
des d’Orriols a la Jonquera.
Els candidats i el director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat, Pere Padrosa, s’han
renunit amb el cercle Euram, on
han proposat la construcció d’un
nou accés a Figueres Oest, per
connectar l’AP- amb el castell de
Sant Ferran i l’estació de tren d’alta
velocitat.

XAVI GORRO

REDACCIÓ FIGUERES

La sentència del Suprem pel judici de l’-O marca de manera evident la campanya per a aquestes
generals. ERC és el partit que més
ho ha evidenciat a la comarca. Dijous va organitzar un gran homenatge a les portes del centre penitenciari Puig de les Basses minuts
abans de començar oficialment la
campanya electoral. Més de 
persones van donar suport a l’empresonada Dolors Bassa amb els
candidats Montse Bassa i Jordi
Martí, l’alcaldessa Agnès Lladó i els
consellers Teresa Jordà i Chakir el
Homrani. Bassa va reivindicar que
és el moment de dir «prou a la injustícia» perquè el judici va ser «una
farsa» i «no va servir per res més
que per maquinar una vulneració

Carta oberta de Dolors
Bassa des de la cel·la 25
de Puig de les Basses:
«No són dies fàcils»
REDACCIÓ FIGUERES

ERC va homenatjar Bassa davant del Puig de les Basses.

continuada de drets fonamentals».
El nebot de Dolors Bassa, Isarn Vinyes, va llegir una carta que la consellera havia escrit per a l’ocasió.
El president del Parlament, Roger Torrent, també ha format part

de la campanya a la comarca. La
Casa de la Cultura de Llançà es va
omplir dissabte per escoltar les seves paraules: «Les eleccions van de
lluitar contra la repressió ferotge de
l’Estat».

«Escric aquesta carta des de la
cel·la  de Puig de les Basses [...]
Després d’aquest nou intent
d’escarment que ens arriba de
l’Estat. Estem emprenyades, indignades i enrabiades [...] Hem
de convertir aquests sentiments
en força i energia per tornar a
guanyar a les urnes i als carrers.
[...] Sé que la meva germana
Montse portarà aquesta reivindicació allà on la presó no em
permet arribar, també al Congrés dels Diputats [...]»

REDACCIÓ FIGUERES

PP

PP Reunió amb el Consorci del Castell

 Els candidats al Congrés i al Senat, Alberto Mas Vilá i M. Àngels Olmedo,
amb María de los Llanos de Luna, a la reunió del Castell de Sant Ferran.
PSC

PSC Simarro demana el vot als «indecisos»

 La candidata del PSC Olga Simarro va defensar des de Roses ser l’únic partit
que «pot guanyar l’independentisme» i demanen el vot als «indecisos».
CUP

CIUTADANS

REDACCIÓ FIGUERES

REDACCIÓ ROSES

La CUP ha programat actes a diversos municipis. Diumenge van
ser a l’Escala. La segona trobada
és aquest dimarts, a les vuit del
vespre, al Convent de Santa Clara
de Castelló, amb la intervenció de
Maria Besora, Dani Cornellà i Eloi
Güell. La campanya s’acaba a Viladamat, aquest divendres,  de
novembre, al local social.

Des de Roses, el candidat de
Ciutadans, Héctor Amelló, va prometre aplicar «un paquet de mesures taronja» per millorar la situació de comerciants, autònoms
i empresaris. El candidat també
anunciava que apostarà per «una
veritable llei de segona oportunitat perquè es puguin aixecar després d’un revés empresarial».

Actes a Castelló,
l’Escala i Viladamat

Cs defensa empresaris
i comerciants

EMPORDÀ
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ACTUALITATCOMARCA
BASILI GIRONÈS

Teresa Ilari parla sobre l’efecte
terapèutic de l’aigua del mar
REDACCIÓ ROSES

La doctora Teresa Ilari ofereix
una xerrada a Roses, aquest dijous, dia , que porta per títol Beneficis terapèutics de l’aigua del
mar i altres disciplines. Teresa Ilari és coneguda a escala mundial
perquè prescriu aigua de mar als
seus pacients per tractar nombroses malalties. La seva clínica
es troba a Nicaragua.

La conferència l’ha organitzat
l’Associació Cultural Llunàtics de
Roses, a l’Espai Cultural de Ca
l’Anita. Comença a / de  del
vespre i l’entrada és lliure.
La doctora es mostra compromesa amb les teràpies amb aigua
de mar i a Roses ve a parlar sobre
les qualitats curatives i nutritives
d’aquest bé natural, que beneficia persones de totes les edats.

REDACCIÓ L’ESCALA

El camí Ample de l’Escala ha
passat a ser, des d’aquesta setmana, d’un sol sentit de circulació en
direcció a Riells. La mesura permet doblar el nombre de places
d’aparcament i fer més segura la
cruïlla de l’avinguda Ave Maria,
segons ha informat l’Ajuntament.
Aquest canvi també suposa que la
circulació cap al Nucli Antic es canalitzi fonamentalment pel passeig Marítim o l’avinguda Girona.
Des del consistori també justi-

fiquen aquesta modificació dient
que elimina la meitat dels girs que
hi ha a l’actualitat a la confluència
amb l’avinguda Ave Maria, «de
manera que aquesta cruïlla guanyarà en seguretat i fluïdesa». A
més, el fet d’eliminar un dels carrils de circulació, permet doblar el
nombre de places d’aparcament
gratuïtes, ja que es podrà estacionar a banda i banda del carrer gairebé en tot el seu traçat. En total,
es guanyen  places noves, fins a
arribar a un total de .

EMPORDÀ

ROSES

Xerrada de Bruno Pérez
sobre les «smartcities»
REDACCIÓ ROSES

El camí Ample ha passat a ser d’un sol sentit de circulació.

La supressió d’un carril
al camí Ample de l’Escala
fa doblar els aparcaments

Breus

EMPORDÀ

L’expert en seguretat informàtica Bruno Pérez pronuncia una
conferència, aquest dijous, dia ,
a les  del vespre, a Roses, sobre
les smartcities. L’acte, d’accés lliure, es fa al Teatre Municipal. El ponent ha previst poder donar resposta a qüestions del tipus: «Ens
vigilen?», «A mi», «Com?».
FIGUERES

Nova trobada «Death
Cafè», el 8 de novembre
REDACCIÓ FIGUERES

Educació L’excel·lència de dos joves de Figueres

 Marc Palanqués, de l’Institut Cendrassos, i Víctor Picornell, de l’Institut Ramon Muntaner, són els dos únics estudiants de tota la demarcació de Girona
guardonats amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat, per la seva excel·lència
acadèmica. A tot Catalunya, han estat 43 els joves amb les millors notes del curs.

Parlar sobre la mort davant
d’una tassa de cafè o de te. Aquest
és l’objectiu de l’activitat Death
Cafè a Figueres, que la psicòloga
Cesca Carbonell ha organitzat per
a aquest divendres, dia , a les  de
la tarda, al bar Dalicatessen.

EMPORDÀ
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ACTUALITATSUCCESSOS

Detinguts per dur 28,5 kg
de marihuana a l’autocar

Mor un soldat en una
prova física de l’exèrcit
de terra a Sant Climent
Els

equips forenses
estan treballant
per intentar determinar
la causa exacta de la mort
REDACCIÓ SANT CLIMENT SESCEBES

Un soldat de l’exèrcit de terra va
morir durant la matinada del dissabte  de novembre, després de
realitzar una prova física a la base
de Sant Climent Sescebes, segons
informava El Espanyol.
El succés va tenir lloc després
de la prova d’unitat, un examen físic en què fan un recorregut a peu
d’uns  minuts carregats amb tot
l’equipament, inclòs l’armament.
El militar es va desplomar en acabar la prova, que es va desenvolupar el dijous. Després d’això, va ser

evacuat pels equips mèdics que
supervisaven l’examen, i es va
traslladar a l’hospital de Barcelona, on va morir a la matinada de
divendres a dissabte. Ara, els
equips forenses intenten determinar la causa de la seva mort.
El militar era membre del regiment d’Infanteria Arapiles ,
unitat de l’exèrcit de Terra amb
 anys d’història integrada a la
Brigada Aragó. La Unitat manté
relació amb terres catalanes, i els
seus batallons es troben desplegats a Barcelona i Sant Climent
Sescebes, i constitueix l’única unitat de la Força Terrestre de Catalunya. El Regiment d’Infanteria
Arapiles  ha participat en missions a l’antiga Iugoslàvia, Afganistan, Mali, Somàlia, l’Iraq i el Senegal.

La Guàrdia Civil la va trobar en un control a l’N-II a la Jonquera
REDACCIÓ LA JONQUERA

La Guàrdia Civil va detenir tres
homes a la Jonquera per transportar , quilos de marihuana
amagats en un doble fons de la
bodega d’un autocar. El comís va
tenir lloc el  d’octubre passat a
les deu de la nit en un control a
l’N-II en sentit França. Els agents
van aturar un autobús procedent
d’Almeria i amb destinació a Brussel·les. Durant la inspecció, van
descobrir un doble fons a la bodega, dins de la qual hi havia bosses
envasades al buit amb la droga.
Després de descobrir els estupefaents, valorats en . euros,
la Guàrdia Civil va detenir els dos
conductors de l’autocar i el responsable del control d’equipatge,
tots ells de nacionalitat marroqui-

ACN

Les bosses envasades al buit amb la marihuana comissada.

na. Es van instruir diligències, i els
detinguts i la droga es van entregar al Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

En quinze dies, la Guàrdia Civil
a Girona ha comissat  kg d’haixix i  kg de marihuana per un valor superior als . euros.

Fereixen un home amb arma Uns lladres de dades de targetes
blanca al Rally Sud de Figueres bancàries passen per la Jonquera

SENSE FERITS

REDACCIÓ FIGUERES

persones i han desmantellat a València el punt de treball on feien
el phishing. L’organització «enrutava» les dades a moneders virtuals per operar amb ells a través
de mòbils. L’operativa fraudulenta
s’efectuava des d’Alacant, Barcelona i València, i les seves víctimes
eren de tot Espanya.

Els Bombers van apagar les flames que cremaven un cotxe al carrer de Ramón y Cajal de Roses, la
matinada del dimecres  de novembre. Les flames van destrossar
el vehicle i també van deixar negra
la façana d’un edifici, van esquerdar els vidres d’un pis i va fondre
una caixa de comptadors.

INFORMACIÓ FUNERÀRIA VICENS

Va morir el 30 d’octubre. Inhumat a
Camallera.
Francisco Sánchez Sáez. 75 anys.
Va morir el 30 d’octubre. Inhumat a
Figueres.
Albert Giró Simon. 71 anys. Va
morir el 30 d’octubre. Inhumat a
Vilabertran.
Pepita Renart Vilanova. 88 anys.
Va morir el 30 d’octubre. Inhumada
a Figueres.
Joan Tarradas Que. 88 anys. Va
morir el 31 d’octubre. Inhumat a
Santa Llogaia d’Àlguema.
Francisco Massot Darnés.
89 anys. Va morir el 31
d’octubre. Inhumat a Castelló
d’Empúries.

Els Mossos d’Esquadra han
obert una investigació per esbrinar qui va ser el culpable d’una
greu agressió que es va produir el
diumenge,  de novembre, al matí
a Figueres.
Segons informen fonts policials, un home va ser atacat per
l’esquena amb una arma blanca,
pels volts de dos quarts d’onze del

matí, al carrer Calçada Romana, a
la zona del Rally Sud.
De moment no se sap si hi ha
un o més autors d’aquesta agressió.
L’home va ser ingressat a l’Hospital de Figueres en estat greu. Els
Mossos d’Esquadra desconeixen,
ara per ara, quina hauria estat la
motivació d’aquest succés amb
violència.

REDACCIÓ LA JONQUERA

La Policia Nacional va detectar
a principis d’octubre a la Jonquera
l’entrada d’una banda de lladres
de dades de targetes bancàries.
Aquest grup criminal opera a tot
Espanya i ha comès més de
. euros de frau.
En l’operació, han arrestat tres

DEFUNCIONS

159579

INFORMACIÓ DE FUNERÀRIA MÉMORA

Catalina Busquets Sagrera. 85
anys. Va morir l’1 de novembre.
INFORMACIÓ DE FUNERÀRIA EMPORDANESA

Jaime Terradas Quintana. 90
anys. Va morir el 31 d’octubre.
Inhumat a Borrassà.
Jacinta Ripoll Gratacós. 83 anys.
Va morir l’1 de novembre. Inhumada
a Borrassà.
Francisca Tobal Munuera. 92
anys. Va morir el 2 de novembre.
Inhumada a Castelló d’Empúries.

Àngels Fusté Fernández. 79 anys.
Va morir el 27 d’octubre. Incinerada.
Núria Cufí Espigulé. 91 anys. Va
morir el 28 d’octubre. Inhumada a
Vilabertran.
Juan Queralt Expósito. 66 anys.
Va morir el 29 d’octubre. Incinerat.
Rosa Mundet Hiern. 92 anys. Va
morir el 29 d’octubre. Inhumada a
Figueres.
Micaela Marín Sánchez. 74 anys.
Va morir el 29 d’octubre. Incinerada.
Concepción Martínez López. 80
anys. Va morir el 29 d’octubre.
Inhumada a Figueres.
Pelayo Ribas Carreras. 91 anys.

50 12 12

REDACCIÓ ROSES

Passeig de Cementiri, 17 – 17600 FIGUERES

C/ Comte Jofre, 12 - 17490 LLANÇÀ

Tel. 972

Crema un cotxe a Roses
i afecta una façana

www.funerariavicens.com – info@funerariavicens.com

Tel. 972 50 12 12
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AIXÒ HO SAP TOTHOM

PARAL·LEL 46

Alfons Martínez
Puig
Historiador

EN DEIEN
HALLOWEEN

E

l fet que visquem en un país molt nostrat no ha impedit, bàsicament perquè la realitat sempre s’imposa per
damunt de tot, que determinades celebracions que es duen a terme entorn el dia de
Tots Sants provinents d’altres cultures, comencin
a ser més rellevants que la nostra pròpia. Molts
diran, entre satisfets i indignats, allò que «hostes
vingueren que de casa ens tragueren», però res
més lluny de la realitat.
A Catalunya, la tradició de la Castanyera sembla que es remunta al segle XVIII, tot i que en
matèria de llegendes i tradicions mai se sap del
tot; més o menys en les mateixes dates en què es
comença a popularitzar el Halloween en determinades contrades anglosaxones, tot i que podria tenir un origen celta i, per tant, anterior. Pot
ser, o pot ser que no. Recentment llegia un article relacionat amb un concepte del qual n’havia
sentit a parlar que té estudis concrets, seriosos,
contrastats, i rigorosos; la idea se’n diu «la invenció de la tradició» i en recomano la lectura del
llibre del mateix nom, de l’historiador britànic
Eric Hobsbawn (Crítica, ), és il·lustratiu.
Siguin tradicions o no, el que sembla cada ve-

Raül
Garrido
@RaulGarridoC

gada més fora de dubte és que Halloween està
guanyant la partida a la Castanyera. La nostra
tradició té el suport institucional però, com sol
passar, i ja he dit, la realitat sempre acaba imposant-se, tardarà més o menys, però s’imposa. Ara
podria fer una defensa encesa de La Castanyera,
però seria debades atès que tenim totes les de
perdre. I tenim les de perdre perquè la tradició
anglosaxona s’ha convertit a través del màrqueting, o com en vulguin dir, en un fenomen global
del qual tothom en vol ser partícip. Només calia
veure els carrers de Figueres la vigília de Tots
Sants per saber que La Castanyera, amb suport
institucional o sense, té les de perdre.
Halloween ha aconseguit connectar amb els
temps actuals; ja els avanço que no m’agrada
–això dels zombis i morts vivents no m’ha engrescat mai– i prefereixo la imatge entre misteriosa i propera de la vella castanyera vinculada a
un passat molt nostre però que molt probablement no coneixem bé, ni ens interessa, per això
és tan fàcil canviar-lo per un altre; i així anem
fent, contents i satisfets. No és dolent, però, com
els deia, és la simple realitat que, com cantava
Serrat, el que no té és remei.

VOX POPULI

Què et sembla que la campanya duri una setmana?

ANTONIA JIMÉNEZ

RUTH CASTEYS

DINAMITZADORA JUVENIL

ALBA TRIADÓ

PAULA TREMOLEDA

FUNCIONÀRIA

«Amb les darreres tan a
prop, no crec que hagin
pogut elaborar nous
arguments intel·ligents»

«M’és indiferent. Els fets
actuals fan que res del que
es digui en campanya pugui
canviar la meva opinió»

«Més que suficient. Fa
mesos que tenim una
precampanya permanent,
no és necessari allargar-la»

«Em sembla fantàstic,
perquè em fa la sensació
que sempre estan fent
campanya»

PERIODISTA

L

a denominació ha canviat des de l’inici d’una moda que ja fa dècades que ens fa moure. Del Footing al Jogging, per quedar-se, de moment, en el Running. I malgrat que hi hagi algunes diferències, tot
acaba amb el gerundi ing i es tracta de fer camí corrent per treballar el cor i les cames, sempre que les vèrtebres no castiguin.
Val a dir que és molt satisfactori i beneficiós també per a la salut mental,
tot i que, es pot convertir en addicció i portar a gent que ja no té edat, a voler
fer maratons o proves massa dures, que poden tenir l’efecte contrari.
Anar a caminar, com a succedani, també aporta avantatges saludables i és
comú veure molta gent fent ruta, de bon matí o al capvespre, sobretot quan
s’acosta el bon temps. Ambdues activitats totalment recomanables ja que,
només pel fet de poder-les fer, significa que es té una predisposició física
que alguns voldrien.
Potser és per això que la Cursa de la dona que esdevindrà aquest diumenge vinent, és una de les més satisfactòries. No tant per als gairebé  quilòmetres de cursa, que no és un esforç titànic i que la majoria de les participants
assoliran sense problemes, majoritàriament caminant, tot i fer el gest de
córrer en els llocs concorreguts i vora la línia d’arribada. Si no pel que significa poder remoure les consciències per un problema tan greu com el càncer
de mama, tan estès entre les fèmines.
Per aquest motiu els homes, que reclamem una cursa pròpia en benefici
de la nostra pobra pròstata, ens emocionem en veure el gest de moltes fèmines en creuar la meta. N’hi ha que alçaran els dits mirant al cel, segurament
esperant arribar a l’estel d’aquella que, malgrat la lluita, ja no hi és, d’altres
serraran les dents de ràbia, d’altres petonejaran un record en forma de polsera i moltes, en afluixar el ritme, trencaran en un plor interior o fins i tot exterior, molt sentit. Perquè la barreja de cansament i emocions fa que els sentiments siguin difícils de dissimular i l’escenari hi convida.
És per això, que les participants tindran més de dues cames, ja que correran per les que no poden, ja sigui perquè estan lluitant o perquè han perdut
la batalla. Aquest diumenge vinent salut i política, les dues màximes preocupacions de la gent i amb un pensament comú: cal fer camí plegats, només
així superarem els esculls. Cada pas, cada vot, ens hauria d’acostar, a poc a
poc, a un futur millor.

INFORMADORA AMBIENTAL

ESPAIS BLAUS

Toni
Salamanca
Consultor ambiental

A L’ALÇA
La violència masclista
no s’atura a Catalunya
Quaranta-nou dones
1 han mort a mans de la
seva parella o exparella fins a
finals d’octubre, xifra que supera les 48 de tot l’any passat. A
Catalunya moren de mitjana
dues dones al mes per aquest
tipus de violència, una xacra
social que sembla no tenir fi.

PER DARRERE

Però no podem oblidar uns
punts sensibles que portaran debat en el mateix si de l’Església:
un primer sobre la petició d’ordenació sacerdotal d’homes casats,
diaques permanents, per a zones
remotes de l’Amazònia. També el
del diaconat permanent i el ministeri de la «dona com a dirigent
de la comunitat». O, fins i tot el
del rol que cal que tinguin els mateixos laics, amb veu i vot, per a
exercir la cura pastoral, en càrrecs
rotatius, d’homes i dones que siguin membres de la comunitat
cristiana.
Més enllà dels temes interns, el
Sínode ha proposat la definició
d’un nou pecat, el pecat ecològic,
per acció o omissió contra Déu,
contra el pròxim, la comunitat i
l’ambient. I, encara un pecat contra les futures generacions, que es
manifesta en actes i hàbits de
contaminació i destrucció de

TRADICIONS
Per què es diu que
Halloween no és nostrat?
Sovint escoltem críti2 ques cap al Halloween
perquè hi ha qui considera que
és una tradició importada
d’Amèrica, sense arrels a Europa. I què? Tan dolent és que hi
hagi gent, sobretot joves, que
vulguin riure, divertir-se i disfressar-se en un ambient festiu?

«Segons aquest Sínode,
l’ecologia integral és l’únic
camí possible; doncs, no hi ha
altre camí per salvar
l’Amazònia i el planeta»

l’harmonia de l’ambient.
Perquè, segons aquest Sínode,
l’ecologia integral és l’únic camí
possible; doncs, no hi ha cap altre
camí per salvar l’Amazònia i el
planeta. I, en aquest pla, demana
de refusar l’evangelització colonialista, «escoltant els pobles de
l’Amazònia per a poder exercir
amb transparència la seva activitat profètica». Cal, diu, una pastoral de presència i no de «visita».
El P. Víctor Codina, S.I., a Cristianisme i Justícia, diu: «L’Amazònia és un exemple de la necessitat
de fer aterrar la doctrina general
sobre l’ecologia de l’encíclica Lau-

CANVI CLIMÀTIC
Divendres i dissabte encara hi havia gent banyant-se
Fins diumenge a la tar3 da, i encara poc, no podem dir que la tardor hagués
arribat amb excessiva força.
Tant és així que divendres i dissabte, amb migdies assolellats,
es van poder veure valents
banyistes en algunes platges
de la nostra costa.

dato Si, del papa Francesc, i superar els límits polítics artificials entre els nou països amazònics, i
concentrar-se en els elements
pastorals comuns de la població
catòlica de tota l’Amazònia, més
enllà de les diverses nacionalitats».
El Congrés sobre el papa Francesc i Sínode sobre l’Amazònia,
són dues bones notícies per a tots
nosaltres, en aquests dies que estem celebrant els mil anys de la
primera documentació sobre la
presència cristiana a Figueres, entorn de la parròquia de Sant Pere,
on vaig servir-hi per catorze anys,
i de la qual en servo un profund
record.
Ens cal revisar i aprendre del
passat, per mirar el futur amb esperança i misericòrdia, dues virtuts molt estimades pel papa
Francesc i, així, evitar caure de
nou en errors passats.

FEM CAMÍ

A

«BABY-BOOMERS»
AL PODER

poc a poc, l’oferta d’activitats i recursos per fomentar hàbits saludables, a partir d’espais saludables, per a majors de  va augmentant.
Comparat amb fa un any i mig, quan vàrem començar a fer divulgació sobre els Espais Blaus, com espais salutògens per excel·lència,
en algun cas salutogenètics (màxima expressió de qualitat de vida i longevitat), i fa un any, quan es va aprovar i realitzar el programa PINSAP de l’Agència
de Salut Pública, especialment a la demarcació de Girona, s’han anat multiplicant iniciatives públiques i privades, encaminades a donar resposta a la
creixent demanda de serveis i activitats que prioritzen l’activitat social i la física moderada, tant en relació amb l’esport i més encara de l’esport extrem,
aquests darrers anys molt amplificat, com en relació amb els programes i recursos per a la tercera edat, encara que no la tinguis.
De fet, era una necessitat sentida i no prou manifestada encara, però per fi
comença a pressionar cada vegada més la creixent arribada de baby-boomers
a la prejubilació, jubilació anticipada, parcial, etc. Persones de + amb ganes de fer coses, jubilades o no, però no de tercera edat, persones que volen
començar a fer un trànsit a l’envelliment autònom i actiu (no als casals), que
tenen més temps i que no necessàriament han de fer esport ni competint
amb altres, ni amb si mateixos (quelcom molt en voga darrerament...).
Ara relacionarem algunes de les ofertes que hem detectat aquests darrers
dies. I òbviament, no ens hi caben totes. Agafarem titulars i poca cosa més:
Som Cultura Alt Empordà proposa per enguany rutes literàries, jocs d’escapada, visites guiades i activitats inclusives per a totes les edats. Promoció del
benestar amb pràctiques de mindfullness amb el programa Sent la Badia-Feel
the Bay, a Roses, Castelló, Sant Pere Pescador i l’Escala. Amb sons de natura,
tallers de ioga, mindfulness i taitxí, ambdós a la platja. Senderisme a Roses
amb sortides contínues amb el programa Roses a peu, promocionat pels Cabirols. Maridatge de farina i vi, per celebrar la Setmana del Turisme Industrial, coorganitzat per l’Ecomuseu-Farinera de Castelló i Espelt Viticultors de
Vilajuïga. Senderisme a Castelló, amb sortides setmanals amb el grup els
Corriols. Desestacionalitzar la pràctica dels esports nàutics amb el GEN Roses, amb el programa Esport Blau, popularitzant la pràctica de la vela. Llançà
dedica el novembre al senderisme familiar.
Sortides setmanals per gaudir en família amb rutes pels camins de ronda.
S’inaugura una nova ruta entre Roses i Argelers amb divulgació del patrimoni
natural. L’Agència de Salut de Catalunya distribueix a tots els CAPs càpsules
de vídeo Natura i Salut amb  propostes d’activitats per enfortir la «recepta
social»...
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ESPORTSPOLIESPORTIU
MOTOGP

El Setmanari
de l’Alt Empordà
renova el seu
suport a la UEF

EMPORDÀ

COL·LABORACIÓ
REDACCIÓ FIGUERES

Motociclisme Viñales guanya a Malàisia i depèn d’ell per acabar tercer

 El pilot de Roses i Palau-saverdera, Maverick Viñales, va imposar-se en la penúltima prova del campionat del món de MotoGP, on suma 201 punts. Gràcies al triomf, el segon de la temporada, Viñales depèn d’ell mateix per ser tercer en la classificació final, ja que té Àlex Rins a set punts (194) i Danilo Petrucci a 25 (176). La cita final és el cap de setmana del 15 al 17 de
novembre al circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, on el rosinc va aconseguir la pole la temporada passada.
UEF

Narcís Bardalet i Carles Ayats.

Vilatenim per assistir als partits
del primer equip figuerenc, que
milita a Tercera Divisió.
FALGUÉS FOTOGRAFIA

UEF Els dos equips
del futbol sala integra
comencen el curs
 Els dos equips de futbol sala integra de la UEF van disputar la setmana
anterior la primera jornada de lliga a
Sant Julià de Ramis. Els resultats van
ser de cara i creu: l’equip blau, que
estrenava categoria (lliga preferent),
va perdre 8-4 contra Ia Fundació Ramon Noguera; l’equip blanc, per la
seva banda, que participa en la categoria de primera gironina va guanyar
per 6-2 el JiE de Banyoles.

EMPORDÀ

El president de la Unió Esportiva Figueres, Narcís Bardalet, i el
director editorial del Setmanari
de l’Alt EMPORDÀ de Figueres, Carles Ayats, varen signar dies enrere
la renovació del conveni de col·laboració que uneix ambdues parts
des de fa temporades.
Gràcies a aquest acord, entre
d’altres, els subscriptors de la publicació podran participar en el
sorteig d’invitacions a l’estadi de

Arnau Serra, amb
vuit anys, participa
en la Copa Federació
de Mataró

Hoquei El CPJ femení guanya el Manlleu (4-2)

 El sènior femení del CP Jonquerenc va vèncer el Manlleu (4-2) en la passada
jornada de lliga. També van jugar, entre d’altres, el prebenjamí contra el Farners (3-1), l’infantil contra Vilassar (3-13) i l’aleví contra les Franqueses (10-6).
EMPORDÀ

BALL
REDACCIÓ FIGUERES

Arnau Serra Martín, de l’escola
de ball Aprenem de Figueres, va
participar, amb tan sols vuit anys,
en els seus primers Campionats
de Catalunya de ball esportiu. El
campionat de ball més important
de l’any, que va tenir lloc els dies
 i  de novembre, a la ciutat de
Mataró. Amb la Lia Vicens Cuartas, de Swing Manresa, com a parella van participar en la Copa Federació, la Copa Catalunya i
Opens de balls llatins i estàndards. Cal apuntar que la parella
disputava la categoria júnior.

Hoquei L’infantil A del
Figueres perd a casa
contra el Reus B (3-5)
Natació Figueres i Roses participen a Girona
 El Club Natació Figueres i el GEN Roses van participar dissabte de la setmana passada a les instal·lacions del GEIEG en el tradicional trofeu de Fires de
Sant Narcís. Concretament, van prendre-hi part l’infantil dels dos clubs, i el júnior i l’absolut del CN Figueres. Els figuerencs van fer una gran actuació amb
vuit metalls, quatre d’or i quatre de bronze i els rosincs van rebaixar marques.

 L’equip infantil del Club Hoquei Figueres va perdre aquesta jornada
contra el Reus B (3-5). També van perdre el prebenjamí a casa el Blanes
Athlètic (2-1), l’aleví B a casa el Tordera (10-3) i l’infantil B a casa contra el
Caldes (5-10). Sí que guanyar l’aleví A
(4-5) contra contra el CP Sant Ramon.

Gimnàstica rítmica Figuerenques a Pamplona
 L’infantil femení del Club Gimnàstica Rítmica Figueres es va proclamar campió en el seu exercici de tres cintes dos pilotes a Girona. La seva pròxima competició és aquest divendres a Pamplona en el campionat d’Espanya, on marxen
amb la referència de ser el millor conjunt de Catalunya.
EMPORDÀ
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AJUNTAMENT DE ROSES

La posta de sol emmarca els
primers actes del Festivalet
Aquest cap de setmana tindran lloc les principals propostes del cartell
REDACCIÓ ROSES

Un recital entorn de l’obra de
Ricard Creus ple a vessar, un concert meditatiu i mindfulnessd’Edgar Tarrés amb posterior tast de
tes a la terrassa privilegiada del
castell de la Trinitat i una caminata a les darreres hores de sol fins
als Sinols van ser algunes de les
propostes que es van desenvolupar aquest cap de setmana passat
a Roses, dins el programa del Festivalet. Totes elles tenien com a
punt d’unió la posta de sol, element natural que enllaça el cartell
que, aquest dissabte i diumenge,
es desplega amb tota la seva generositat i que omplirà el Passeig
de música i gastronomia.
El Festivalet és la proposta que
va imaginar l’Ajuntament de Ro-

El concert d’Edgar Tarrés va tenir la posta de sol com a marc.

MÉS PROPOSTES
ANNA IZQUIERDO

NURI GARRE

CALA VENTO

MARION HARPER

 Dissabte, a les 18 hores. Cala

Vento és un duet empordanès integrat pel figuerenc Aleix Turon (cantant i guitarrista) i el torroellenc
Joan Delgado (veu i bateria) que ha
aconseguit aflorar els darrers anys.
Ho han aconseguit amb una proposta energètica i ballable que suposa una catarsi sonora que
fluctua entre el rock i l’intimisme.
A Roses porten les seves darreres
creacions. L’escenari del concert
serà la platja de la Perola.

 Dissabte, a les 16.30 hores. És
una de les veus amb més força de
l’escena indie en anglès a Catalunya. A Roses farà un repàs dels
seus dos discos: Cotton Candy i
Hydrangea, on combina el caràcter,
la dolçor i una forta dosi electrònica. La cantant i guitarrista Marion Harper busca que tots els
espectadors experimentin la mateixa introspecció amb la qual ella
compon les cançons. Se la podrà
escoltar a la platja de la Perola.

XEVI COMPTE

AFC

LÁZARA + ARREY

ROGER MAS

 Diumenge a les 12.30 hores.

 Diumenge, a les 17 hores. El

Marcel Lázara, exmembre de Txarango, i la seva companya Júlia
Arrey integren un duet que explora, amb el seu espectacle, sonoritats mestisses a partir d’objectes
quotidians. El seu primer treball,
Pedalant endins, fusiona la riquesa
musical del Brasil, on van viatjar
en bici durant dos anys, amb la
dolçor i l’optimisme de la parella.
La proposta musical es fa a la
platja de les Botxes.

cantautor solsonès és un dels caps
de cartell del Festivalet de Roses
on ve a presentar les seves cançons més emblemàtiques i poemes
que ha musicat d’altres autors embolcallat per la posta de sol. Roger
Mas és un dels cantautors catalans
amb més personalitat i que ha
aconseguit fer-se un lloc dins el panorama de la cançó després d’anys
d’esforç. El concert es fa a la
platja de la Perola.

Bona acollida del recital
poètic, el concert meditatiu
i la caminata als Sinols dins
el programa del Festival
La iniciativa uneix bona
música, natura i gastronomia
i ajuda a dinamitzar Roses
fora de la temporada alta
ses per celebrar l’estiuet de Sant
Martí i, alhora, per seguir dinamitzant el seu municipi fora de temporada alta. La bona resposta
aconseguida des dels inicis ha fet
que la iniciativa segueixi endavant unint bona música, natura i
gastronomia.
Dins el vessant musical, doncs,

s’han programat les actuacions de
Roger Mas, Cala Vento, Marion
Harper i el duet Marcel Lázara-Júlia Arrey, a banda de les ambientacions chill out. Ja dins l’àmbit
gastronòmic es proposen els tastets pica-tasta a la plaça de les Botxes, entre les . i les  hores;
els menús del Festival i la novetat
Les postres del Sol a , euros.
Una sortida en menorquina
No faltaran, com els darrers anys,
diferents concursos per animar a
la participació dels assistents. Per
una banda, un concurs d’instagram sota l’etiqueta postadesolroses visitroses. La millor imatge
d’una posta de sol guanyarà una
sortida de posta de sol en menorquina per a dues persones.

EMPORDÀ

DIMARTS, 5 DE NOVEMBRE DEL 2019 51

CULTURA & SOCIETATAGENDA EMPORDÀ

La projecció maratoniana de curts
de BaiDeFest atrau unes 300 persones

VILA DE ROSES

Crònica
Mairena Rivas

ROSES

E

ntrar al Teatre Municipal
de Roses i deixar-te portar, una darrera l’altra,
per les històries que es
narren en cada curt, intentant assimilar la moralina que tanca 
minuts de projecció i no tenir
temps de pensar-hi gaire, perquè
ja arrenca l’opening de la següent.
La marató de curts et transporta a
una disparitat de realitats inventades, cap de les quals no et deixa indiferent. Perquè els organitzadors
de BaiDeFest han tingut una cura
molt especial en triar títols de qualitat per a aquesta segona edició
del Festival de Curts Fantàstics i de
Terror de Roses, a partir d’una selecció de més de  curts que han
visionat abans de decidir els definitius.
En una paret, s’exhibeixen tots
els cartells i, entre els assistents, hi
ha directors i actors, que es presten
a comentar els seus treballs en les
trobades informals al vestíbul.

Els guardonats en el II Festival de Curts Fantàstics i de Terror de Roses, amb part de l’organització i el jurat.

Han estat tres dies (del  d’octubre al  de novembre), quatre sessions (Terror, Familiar, Friki i Fantàstic), més de vuitanta curtmetratges projectats, cinc títols premiats, dues mencions especials i
unes  persones de públic.
Aquestes xifres animen els organitzadors, i, en paraules del di-

rector del festival, José L. Santos:
«Estem bastant contents amb els
resultats, ja que hem augmentat el
nombre d’assistents respecte a
l’edició anterior, quan vam arribar
a un centenar de persones».
La fórmula del concurs ha donat l’oportunitat, a cada un dels
treballs, a optar a premi i també a

REDACCIÓ MAÇANET DE CABRENYS

L’associació figuerenca Agitart
estrena aquest dissabte dia  el
seu primer documental a l’Auditori Caputxins a les vuit del vespre
amb la presència de tots els seus
impulsors i protagonistes. El reportatge, dirigit pel també figuerenc, Pere Toro, mostra l’experiència de  alumnes de l’Institut Alexandre Deulofeu i com viuen

decidir al públic quins curts els
han agradat més. L’elecció no ha
estat gens fàcil.
Com a dada anecdòtica, els organitzadors han volgut premiar el
públic amb la projecció d’un curt
sorpresa, gravat pel cineasta Iván
Mulero, i el film Ojo por ojo, de Michael Ramos, per tancar el festival.

JOSÉ L. SANTOS

DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CURTS BAIDEFEST

Estem contents amb
el resultat d’aquesta
edició, perquè hem triplicat
el públic respecte el 2018»
JOSEP MARIA DACOSTA

FALGUÉS FOTOGRAFIA

Revista L’Albera, el vi i la gent inspira «Paradís»
La Fira va congregar un públic nombrós durant tot el dia.

L’associació Agitart estrena el seu
primer documental: «Som el que som»
REDACCIÓ FIGUERES

 Iris d’Or Millor Curt del Festival
Celda dual, d’Ignacio Malagón
 Iris Vermell Millor Curt Terror
Mask of sanity, de Fran Casanova
 Iris Verd Millor Curt Fantàstic
Tu último día en la tierra, de Marc Martínez Jordán
 Eyemation Millor Curt d’Animació
La noria, de Carlos Baena
 Premi al Curt més Freak
Nuclear White Christmas, de Musta Gómez
 Premi del Públic
Nom, d’Ángel Hernández Suarez
 Mencions
Sin ti, d’Allan J. Arcal, i La habitación
blanca, de Carlos Moriana

MAIRENA RIVAS

Concurs d’aparadors, castanyes
i bon temps a la Fira de Maçanet
Maçanet de Cabrenys va viure
dissabte passat una fira de la castanya pletòrica marcada pel bon
temps que va portar molta gent interessada en comprar el producte
estrella i passejar pel municipi. L’alcaldessa, Mercè Bosch, fa un balança positiu de la jornada en què
es va premiar la decoració dels establiments locals. Autoservei Carme es va endur el premi a la millor
decoració del concurs de la Fira de
la Castanya  . Per altra part, cal
destacar que des de divendres passat i fins al  de novembre se celebren al municipi les jornades gastronòmiques del bolet i la castanya
als establiments adherits.

CURTS PREMIATS

aquest aprenentatge. «Observem
com cada estudiant va interioritzant aquest nou llenguatge amb
el qual expressar-se i amb el qual
acceptar-se, perquè al cap i a la fi
tots som el que som» expliquen
els impulsors del treball.
La companyia es va crear l’any
 per dinamitzar la dansa i el
moviment a Figueres. Així va néixer el projecte Cosmouper on han

passat més de . alumnes. Entre els programes educatius que
duu a terme Agitart, coordina el
projecte Tots Dansen a l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres,
la Xarxa Transversal i el Mercat de
les Flors són els qui l’organitzen.
Aquest any Inés Boza estava a càrrec de la coreografia i la seva obra
Som el que som, ha donat nom al
documental.

 Partint d’una idea de Rafael Camps i Ernest Abentin que uneix el paisatge de
l’Albera, el món del vi i la seva gent, neix Paradís, una publicació que, amb disseny de Manel Gràvalos, reflexiona sobre la petjada humana en el territori. Presentada dissabte al Motel Empordà amb Salvador Garcia-Arbós, costa 19 euros.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

REDACCIÓ AVINYONET DE PUIGVENTÓS

REDACCIÓ CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’Hotel Mas Bosch  d’Avinyonet de Puigventós celebra els
diumenges els Vermuts Sundays,
de les dotze a dos quarts de dues
del migdia. El duo de versions Covertons seran els encarregats
aquest diumenge d’amenitzar la
trobada, acompanyada de vermut i tapes per als assistents. Per
reservar taula cal trucar al telèfon
  . El dia  actua Equinox trio i el , The Jazzicals.

L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries acull la inauguració de l’exposició Tot un món de
pedra, aquest dissabte a les  del
migdia. La mostra, que es podrà
visitar fins al  de gener, inclou
material pedagògic per al coneixement del patrimoni de la pedra
seca a la comarca, desenvolupat
per Adrinoc, que per primer cop
traspassa les aules i s’exhibeix fora
de l’àmbit educatiu.

«Tot un món de pedra
Covertons actua a
l’Hotel Mas Bosch 1526 seca», a la Farinera
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BORJA BALSERA

Som Cultura s’apropa a la
vida de Muntaner i Benjamin
S’ha programat un joc de pistes per descobrir el castell de la Trinitat
SOM CULTURA

REDACCIÓ FIGUERES

Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa
Brava i el Pirineu de Girona, es
trasllada a l’Empordà durant el
seu segon cap de setmana. Al llarg
de tot el novembre, el festival ofereix quaranta-sis propostes genuïnes i proposa una selecció
d’activitats especials per redescobrir l’àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines.
De les propostes d’aquest segon cap de setmana destaquen
especialment les rutes literàries
per conèixer l’obra i vida de diversos creadors vinculats amb les terres gironines. A Peralada té lloc la
proposta Què us diré? Ramon
Muntaner i Peralada, i a Portbou
s’hi celebra la Ruta literària intencional Walter Benjamin i la visita
al memorial Passatges.
Som Cultura també proposa un
munt de propostes infantils i familiars. D’aquestes cal remarcar
les activitats de jocs de pistes per
descobrir tresors del patrimoni gironí. A Roses, s’hi celebra la pro-

Som Dalí, l’any passat.

posta Escape Bunker, en què els
participants tindran 40 minuts
per sortir del búnquer del castell
de la Trinitat de Roses. Una de les
activitats estrella d’aquest cap de
setmana és la visita guiada que
permet descobrir la infantesa del
pintor Salvador Dalí a Figueres i
que organitzen conjuntament els
museus de la ciutat: Teatre-Museu Dalí, Museu del Joguet de Ca-

talunya i Museu de l’Empordà. La
proposta inclou la visita als tres espais culturals i, enguany, com a
novetat, finalitzarà amb un tast de
tres vins oferts per la Ruta del Vi
DO Empordà i el Consell Regulador de la DO Empordà.
També, a Figueres, aquest cap
de setmana es programa la visita
Benvinguts a l’Ictíneo. Viatge submarí per Figueres, per apropar-se
a la vida i obra de Narcís Monturiol, una proposta que forma part
de la programació del bicentenari
del seu naixement.
La programació del primer cap
de setmana es completa amb una
visita guiada per espais de la vila
comtal de Castelló d’Empúries.
La campanya promocional
Som Cultura, inclosa dins del Pla
d’Accions 2019 del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, pretén estimular l’interès i el consum
cultural de locals i visitants durant
la tardor i fomentar la creació de
productes turístics innovadors i
atractius que permetin donar a
conèixer el territori en clau cultural.

Ismael González actua
a l’Hotel Spa Terraza de Roses
EMPORDÀ

L’artista

porta el treball
«Resiliencia» al concert
que té lloc aquest dissabte
dins el cicle «Sunset Music»

REDACCIÓ ROSES

El cicle del «Sunset Music» de
l’Hotel Spa Terraza ha programat
aquest dissabte a tres quarts de
deu del vespre l’actuació d’Ismael
González. El cantant extremeny
establert a Barcelona arriba a Roses en plena gira Resiliencia Tour
.
Després de l’èxit de la seva anterior gira de concerts en directe,

Ismael González.

denominada amb el títol del seu
anterior treball discogràfic, Ahora
soy, Ismael González i la seva banda presenten ara un nou espectacle amb motiu de la recent publi-

cació del seu nou treball discogràfic sota el títol de Resiliencia.
«No és fàcil viure d’això; és molt
important tenir coratge i tocar el
cor de les persones; a més per descomptat de donar sempre el
», afirma el mateix Ismael,
que no és la primera vegada que
actua a l’Hotel Spa Terraza, on
sempre ha viscut una connexió
especial amb el seu públic.
El concert d’Ismael González
és gratuït amb consumició obligatòria. S’inclou dins el cicle «Sunset
Music», que enfila la seva recta final amb l’actuació d’Emilio Sánchez i els Sons de Cuba el proper
 de novembre.

Despertaferro recapta fons a Verkami
per a un curt de temàtica medieval
REDACCIÓ CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’Associació Despertaferro, un
grup de Castelló d'Empúries vinculats al festival Terra de Trobadors que es dedica a fer espectacles de lluita medieval, ha llançat
una campanya de micromecenatge a Verkami per gravar un curt de
temàtica medieval, que s’enregistrarà en diferents espais de l’Empordà. Per assolir els . euros

necessaris per tirar endavant el
projecte ha promogut una campanya de Verkami on s’expliquen
tots els detalls del curt que portarà
per títol: La Flor.
Un regne abatut per la guerra
Serà un curt d’uns  minuts de
durada en llengua catalana i subtitulat en diferents idiomes que
s’inspira en l’època medieval i

tracta de com ens enfrontem a la
pèrdua d’allò que més volem, de
com fem front a la mort de familiars o amics, al dolor que comporta i de com ho vam superar, o
de com aquest dolor ens arrossega a més pèrdues i més dolor, expliquen des de l’associació. El curt
s’inspira en la llegenda La flor del
panical. La història se situa en un
regne abatut per la guerra.

La rapera empordonesa Joina.

La rapera Joina és una
de les finalistes del Sona9
REDACCIÓ FIGUERES

La rapera empordanesa Joina, la
cantautora mallorquina Maria
Jaume Martorell i els rockers barcelonins Urpa són els tres artistes
que han superat totes les proves
del concurs de talents de l’escena
catalana. La gran final de la a
edició del Sona se celebrarà dimecres a les vuit del vespre a la sala
Luz de Gas de Barcelona. La gala
comptarà amb l’actuació de la
guanyadora de l’edició passada, la
cantautora Sandra Bautista.
En aquesta edició del certamen

es van presentar un total de 
propostes procedents d'arreu dels
Països Catalans. La rapera empordanesa és nascuda a Biure d’Empordà. Joina Canyet () ha debutat com a cantant de rap amb el
seu primer disc, Companyes,
aquest any per exemple, al festival
Strenes de Girona. Abans d'accedir a la final, els nominats van fer
un concert acústic a iCat i van gravar una cançó original a Bucbonera Studios amb producción de Jordi Bastida i la supervisió tècnica de
Tomàs Robisco.
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GRUP GESTIÓ GIRONA

Un bon assessorament
pot suposar un gran estalvi

Grup Gestió Girona és un gabinet professional reconegut,

amb 40 anys d’experiència, amb delegacions a Figueres i Roses
Disrètol té la seu al carrer València, 19, de Roses.

EMPORDÀ
L’EMPRESA

DISRÈTOL

GRUP GESTIÓ GIRONA
FIGUERES/ROSES

L’empresa incorpora novetats en cartells,

com la banderola i el rètol electrònics
o els expositors multiposició tots amb llums leds
L’EMPRESA

DISRÈTOL
ROSES
ADREÇA:

carrer València, 19

TELÈFON: 972 459 558
WEB: www.disretol.net

REDACCIÓ ROSES

Com ja és conegut, l’especialitat
principal de Disrètol és la impressió digital en gran format, la retolació de vehicles, fabricació i muntatge de tota mena de rètols, lletres
corpòries, senyalització, imatge
corporativa i fabricació d’estands
entre d’altres.
Disrètol, que dona servei a nombroses empreses de la comarca,
amb Jordi Pérez al capdavant, incorpora novetats per als clients. La
banderola
giratòria
amb
pantalla electrònica led per a exterior és ideal per a tota mena de negocis que vulguin destacar, no només el punt de venda, sinó també
enviar informació constant als vianants. La banderola es pot programar amb vídeo, imatge o text, mitjançant cable de xarxa o wifi. La
mesura estàndard disposa d’un
diàmetre de  i una resolució de
 x , encara que es poden fabricar de diferents mides, segons
conveniència dels clients.
El rètol electrònic led per a exterior. Igual que la banderola giratò-

ria, es pot programar per vídeo,
imatge o text, mitjançant cable de
xarxa o wifi. Les mesures estàndards dels panells són de  x
 i  x , encara que es poden adaptar a altres mides. També
es poden unir diferents mòduls estàndards, per a formar rètols de dimensions més grans, tant d’ample
com de llarg. Aquesta classe de rètols són una forma impactant de
destacar el negoci a preus molt
competitius.
Finalment, els portacartells de
led A, A, A i A il·luminats a dues
cares ( Lux) són ideals per a
aparadors i interiors d’oficines immobiliàries, agències de viatge, òptiques, etc. Disposen de cables tensors laterals, i això permet regular
l’alçada del portacartell led. La instal·lació pot ser tant amb cable tensat, com suspès. El color habitual
del portacartell és gris, encara que
es poden fabricar d’altres colors
sota demanda mínima. Els expositors led són una forma més actual
i moderna d’exposar la publicitat
i/o els productes, i fer arribar la informació als clients amb elegància
i un alt impacte visual.
Amb totes aquestes novetats,
és evident que l’empresa rosinca
esdevé un referent en el sector del
rètol a la comarca, expliquen des
de Disrètol.

ADREÇA FIGUERES: av. Salvador Dalí, 13
TELÈFON: 972 678 126
ADREÇA ROSES: av. Jaume I, 25 B 1erA
TELÈFON: 972 459 325
WEB: www.gestiogirona.com

REDACCIÓ FIGUERES/ROSES

Grup Gestió Girona és un gabinet professional dedicat als serveis integrals en l’assessorament
empresarial. Des de l’any , és
a dir, des de fa quaranta anys, treballa amb el compromís de satisfer les expectatives dels seus
clients amb anticipació i coneixement de les seves necessitats
en els àmbits econòmic, fiscal, laboral i jurídic.
L’essència del despatx és
l’acompanyament de tots els seus
clients, tant en el dia a dia com en
la presa de decisions futures, per
tal d’estar ben assessorat en tot
moment i amb una relació propera i proactiva.
Cinc delegacions
Per tal de poder arribar al màxim
de clients, el Grup Gestió, amb la
seu principal a Girona –les oficines són al cèntric carrer Ultònia
-–, disposa de delegacions a les
grans ciutats de la demarcació,
com són Figueres, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Platja
d’Aro.
Joan Sagué –director del despatx de Figueres– i Pere Juanola
–director del despatx de Roses–
destaquen «la qualitat de l’assessorament gràcies a l’experiència,
a l’especialització en les diferents
àrees empresarials i al tracte directe amb cada client que permeti una eficàcia òptima».
Així mateix, ambdós tenen clar
que «estar ben assessorat en el
moment de la presa de decisions
pot suposar un important estalvi,
tant en l’aspecte econòmic com

159002

Impressió en gran format
i disseny, fabricació
i muntatge de rètols

Pere Juanola és el director de Grup Gestió a Roses.

El Grup, fundat el 1979,
té la seva seu central a Girona
i és present a les principals
ciutats de la demarcació
Joan Sagué i Pere Juanola
són els directors de les
oficines de l’Alt Empordà,
ubicades a Figueres i a Roses
en la tranquil·litat d’haver actuat
de forma adequada». Per això posen a disposició dels empordanesos la seva reconeguda experièn-

cia en el sector de l’assessorament empresarial.
Servei global
Grup Gestió Girona compta amb
un equip multidisciplinari format per més de vuitanta professionals especialitzats en les diferents branques empresarials,
amb la finalitat de poder oferir, en
tot moment, un servei global
amb coneixement i experiència.
Un equip humà que té com a objectiu aportar les millors solucions al client per a cobrir les seves necessitats.
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Vallirana estrena la variante de
la N-340 tras 20 años de espera
Permitirá sacar cada día del núcleo urbano unos 20.000 coches y camiones de alto tonelaje
HÉCTOR MARÍN BARCELONA

Vallirana, localidad barcelonesa ubicada al norte del Baix Llobregat, lleva casi 20 años esperando una variante que debe servir para sacar del
núcleo urbano los 20.000 vehículos
que circulan a diario por la vieja
N-340. Diversos motivos interrumpieron durante dos décadas las
obras, una parálisis que dio pie al
«túnel de la vergüenza», como lo denominaron políticos y vecinos del
municipio. En la mitad de la campaña de las generales, el Ministerio de
Fomento anunció ayer que la variante de Vallirana entrará en servicio esta mañana, tras dos décadas de tramitaciones, trabajos de construcción
y largas reivindicaciones vecinales.
Las obras, una necesidad para
una de las comarcas catalanas más
pobladas, han concluido con retraso. La vía alternativa a la carretera
nacional que atraviesa Vallirana está acabada, lo que permitirá poner
coto al impacto generado por el paso diario de unos 4.000 camiones
de alto tonelaje y otros 16.000 vehículos por el interior del municipio
del Baix Llobregat.
El Gobierno retomó los trabajos
de construcción a finales de 2014,
tras una paralización motivada por
los recortes presupuestarios.
Transcurridos cinco años, la variante es una realidad que ha supuesto una inversión de 167 millones de euros. El acto de inauguración de la variante de Vallirana ha
sido pospuesto por la coincidencia
de su puesta en marcha con la
campaña de las elecciones generales que se celebran el domingo.

ILUROINFOR, S.L.L.
El Administrador de la mercantil Iluroinfor Sociedad Limitada Laboral, convoca
Junta General Ordinaria que se celebrará
en Mataró, calle Méndez Núñez, 26 1º 2ª,
el próximo día 27 de Noviembre de 2019,
a las 13 horas, con presencia de notario y
con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de Presidente/a y Secretario/a de la Junta.
2. Informe y en su caso, aprobación del
estado de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.
3. Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales relativo a la forma de
deliberar y a la adopción de acuerdos
en la Junta General de Socios, para
sustituir la exigencia de mayoría reforzada para la adopción de acuerdos en
relación con la designación de Presidente/a y Secretario/a de la Junta, y el
informe, y en su caso, la aprobación del
estado de las cuentas anuales, manteniendo lo no modificado del antedicho
artículo 14.
4. Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.
Mataró 30 de Octubre de 2019 –
Manuel Echevarria Vierna, Administrador

Las obras de la variante eran una
histórica reivindicación de los vecinos porque, hasta hoy, el tráfico tenía que circular por la travesía, que
cuenta con una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora; numerosas intersecciones –algunas
con semáforos– y pasos de peatones. El proyecto constructivo de la
variante fue aprobado en junio de
2003, mientras que las obras fueron
licitadas en septiembre del mismo
año y adjudicadas a principios de
2004. De acuerdo con esos plazos,
las obras deberían haber concluido
en 2007. Sin embargo, varios obstá-

medio recorrido, según explicaron
ayer desde el Ministerio de Fomento. El nuevo túnel incorpora
medidas de seguridad tecnológicas como dispersores de humo en
caso de incendio, avanzados sen-

sores para captar animales y peatones lectores de placas de camiones de mercancías peligrosas que
informan de qué sustancias entran en el túnel, detectores de
temperatura en todo el trazado,

alarmas que se activan si un vehículo va en sentido contrario o demasiado despacio, medidores con
alarma de la calidad del aire e incluso cámaras térmicas que permiten ver a las personas en la
densa humareda de un fuego.
Desde el Ministerio de Fomento, destacaron que la nueva variante mejorará tanto la calidad
de vida de los vecinos de Vallirana como la movilidad y seguridad
de los usuarios de ese tramo de
autovía B-24, uno de los accesos a
Barcelona. Los vecinos esperan
que las retenciones terminen definitivamente.

La vía alternativa a
la nacional llega tras
una inversión de 167
millones de euros
culos con gobiernos de diverso signo frenaron las obras, paralizadas
definitivamente en 2011, retomadas
en 2015. La última promesa del Gobierno fue que estarían acabadas en
2017. La larga demora animó a cientos de vecinos de la localidad a organizarse e impulsar la campaña Prou
cues N-340 con el objetivo de desencallar una obra aquejada de problemas técnicos, sobre todo en el último tramo de la B-24.
La nueva variante de la N-340
en Vallirana, de unos 2,4 kilómetros de longitud, ofrecerá un trazado alternativo más rápido y cómodo para el tráfico de largo y
MOTORK SPAIN GESTIONES COMERCIALES SLU
(Sociedad absorbente)
PUNSSET ASOCIADOS 21 SLU
(Sociedad absorbida)
Las Juntas Generales Extraordinarias y
Universales de Socios de Motork Spain Gestiones
Comerciales, Sociedad Limitada Unipersonal
(Sociedad absorbente) y Punsset Asociados
21, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedad
absorbida), celebradas en fecha 28 de octubre
de 2019, aprobaron por unanimidad la Fusión
por absorción por parte de la sociedad Motork
Spain Gestiones Comerciales, Sociedad Limitada
Unipersonal, de la sociedad Punsset Asociados
21, Sociedad Limitada Unipersonal. Se hace constar el derecho que asiste a los socios, acreedores
de las Sociedades implicadas y representantes
de los trabajadores, de obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los balances de
Fusión, de cada una de las Sociedades indicadas,
así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes contado desde la fecha
de publicación del último anuncio.
Barcelona, 29 de octubre de dos mil diecinueve.
El Administrador de cada una de las Sociedades
intervinientes.

La variante de Vallirana entra hoy en servicio después de dos décadas de espera. E. M.

Girona combina la recogida
de residuos con las carreras
Corredores recogen desechos mientras practican deporte
ANDRÉS NEF GIRONA

Combinar el deporte y la recogida
de desechos que se van encontrando por el camino mientras se corre
o se nada. Así es el plogging, una
iniciativa nacida en Suecia en 2016
que mezcla el ejercicio físico con
la sostenibilidad y la conciencia
por el planeta, y que poco a poco
se ha ido extendiendo por las comarcas gerundenses.
Concretamente de la mano del
proyecto Mou-te pel mar!, puesto
en marcha el pasado septiembre
por Miquel Ferrés. Un pescador
gerundense aficionado al running
y que cansado de ver como los desechos se acumulaban a lo largo y
ancho de los ríos de la provincia
para luego acabar en el mar, decidió ponerse a correr para mantener los ecosistemas marinos y litorales de la Costa Brava libres de
plásticos y residuos.
Desde entonces, y con la ayuda
de ayuntamientos, de las cofradías
de pescadores de la Costa Brava y
de instituciones como Ports de la
Generalitat o Sorea, la iniciativa
Mou-te pel mar! ha realizado diver-

sas campañas de plogging –que
combina la expresión sueca plocka
upp, «recoger del suelo», con la palabra inglesa jogging– en municipios
del litoral gerundense.
La más reciente, el pasado fin de
semana cuando unos ciento cincuenta voluntarios convocados a través
de Twinapp –una aplicación que facilita el contacto entre corredores
que comparten su afición y la preocupación por el medio ambiente e
impulsada por el propio Ferrés– se
dieron cita en la localidad de Blanes
para llevar a cabo una de las llamadas eco-marchas.
El resultado, cuatro toneladas de
desechos recogidos en diferentes
puntos del municipio y que se ha
convertido en una de las cantidades más importantes de todas las
marchas promovidas por Ferrés
que se han hecho hasta ahora en el
litoral gerundense.
Pero más allá de la energía de las
propias piernas, Mou-te pel mar!
también recurre a la habilidad de los
pescadores. Como por ejemplo ocurrió durante la batida a la caza de
basuras llevada a cabo el pasado

septiembre en parajes naturales de
Palamós y Sant Feliu de Guíxols , y
que contó con la colaboración de varias barcas de pescadores las cuales
se dedicaron a limpiar el fondo marino de ambas poblaciones.
Una aportación que, junto a otros
ciento cincuenta voluntarios, consiguió retirar del medio ambiente
más de media tonelada de basura
en tan solo dos horas, estableciendo
una marca que semanas más tarde
volvía a superarse, tal y como ocurrió en el encuentro organizado en
Roses a finales del pasado octubre
y en el cual dos centenares de voluntarios, incluido un grupo de submarinistas y otro de nadadores
–adscritos al eco-swimming o la
modalidad marina del plogging, en
la cual en lugar de correr se nada–,
recogieron más de una tonelada de
desechos en tres horas.
Cifras que, tal y como explican
desde Mou-te pel mar!, no sólo
muestran los beneficios del plogging
para los ecosistemas que nos rodean, sino que también ponen de relieve «el nivel de concienciación que
se ha logrado con estas marchas».
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Y cultura itinerant

La campanya se celebra durant tot el mes de novembre

figueres. Som Cultura està organitzat per donar el protagonisme a una comarca diferent cada cap de setmana. Els dies 16 i 17 de novembre les propostes es traslladen a la comarca del Gironès i de la Selva agafant el relleu de l’Alt
i Baix Empordà. La campanya finalitzarà a la Garrotxa i el Pla de l’Estany. n

nn

Y promoció territorial. la comarca agafa el relleu del ripollès i la cerdanya

L’Alt Empordà serà aquest cap de
setmana el protagonista del Som Cultura
Les activitats culturals
han estat impulsades
Patronat de Turisme
Costa Brava Girona de la
Diputació de Girona

tralitzada dels textos que conformen la ruta. Una proposta ideal
per conèixer més a fons les intimitats d’aquests genis de l’escriptura, mentre es trepitgen escenaris
emblemàtics com per exemple el
memorial Passatges de Portbou,
dedicat a Walter Benjamin.

Xevi Bonell l figueres

Jocs de misteri. Una altra de les

Sovint, traçar la línia entre
el que és i el que no és cultura és
complicat. La tercera de les accepcions del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans la defineix
com un ‘conjunt dels símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, objectes,
etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida,
d’una societat o d’un poble’, i precisament és això el que la quarta
campanya Som Cultura impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació
de Girona pretén impulsar. Quaranta-sis propostes durant el mes
de novembre pensades per descobrir el patrimoni de la província. Igual que en les darreres edicions, les activitats estan estructurades geogràficament i aquest
cap de setmana el protagonisme
l’agafa la nostra comarca.
nn

castell de la trinitat. Imatge de la construcció que acollirà un dels jocs de misteri

vides de mestres de l’escriptura,
que serveixen per fer un repàs a
la seva vida i obra.
Per aquest mo-

tiu, s’han preparat recorreguts
que inclouran autors destacats
com Víctor Català, Ramon
Muntaner o Walter Benjamin. A més a més,

AJ. DE ROSES

en algunes d’aquestes activitats
hi haurà la participació d’actors
com Marc Martínez, Estel Soler o
Ernest Vi- llegas, que faran
una
lectura tea-

Rutes literàries. L’Alt Empordà
ha estat, és i probablement continuarà sent font d’inspiració
per artistes, escriptors i poetes.
Les rutes literàries són un recorregut a través de diversos punts
i localitzacions rellevants en les

propostes per descobrir el territori que presenta aquesta edició
del Som Cultura és una activitat
que barreja el joc dins d’una fortalesa. En aquesta ocasió, l’escenari on es desenvoluparà l’activitat serà el búnquer del castell de
la Trinitat de Roses. Amb el nom
d’Escape Bunker Roses, els participants tindran 40 minuts per
poder sortir del búnquer. Una activitat que mescla l’escapisme,
l’enginy, la destresa i la cooperació entre els participants per poder assolir l’objectiu.
Reprogramació d’activitats.

L’organització ha decidit repetir
algunes propostes d’altres anys.
Entre totes elles en destaca la que
se celebra en diferents espais de
Figueres, on es descobreix la infantesa de Salvador Dalí, a través
d’una visita guiada organitzada
conjuntament pel Teatre-Museu
Dalí, Museu del Joguet de Catalunya i Museu de l’Empordà. Després de la visita als tres museus, i
com a novetat d’aquest any, es farà un tast de tres vins oferts per la
Ruta del Vi Denominació d’Origen Empordà i el Consell Regulador de la DO. n

ANA BELÉN

AL NOU PAVELLÓ DEL CASTELL
Nova data 29/11/2019 hora 21h

972 538 125 · WWW.CASINOPERALADA.COM
Per a entrar al casino és imprescindible presentar original del DNI pels ciutadans espanyols; targeta de residència per a ciutadans estrangers residents a Espanya; IDE o passaport del país per a ciutadans pertanyents a la Unió Europea; passaport per a ciutadans no pertanyents a la Unió Europea. Només majors 18 anys.
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Y ROSES. l’ajuntament actualitza la taxa

Y PORTS. TURISME DE CREUERS

Donar d’alta un habitatge d’ús
turístic passa de 79 a 449 euros

Roses tanca la temporada
amb 2.535 passatgers

Fins ara només hi
havia un cost per la
tramitació amb l’objectiu
d’incentivar l’alta i la
regulació de l’activitat
Redacció l ROSES
nn Des d’aquest novembre, les
persones que vulguin donar d’alta un habitatge d’ús turístic a Roses hauran de pagar la nova quota d’obertura d’activitat innòcua.
Ara serà de 449,13 euros i no de
78,69 com fins ara. L’Ajuntament
aplicava una taxa en concepte
de tramitació perquè l’objectiu
era incentivar l’alta i la regulació
d’aquest tipus d’activitat.
Es considera activitat innòcua
aquella que no genera molèsties significatives ni cap afectació
considerable per al medi ambient. Seria el cas de botigues de
roba, complements o despat-

EL wind surf. Ha estat la darrera de les cinc escales de la temporada

SANTA MARGARIDA. Una zona de Roses amb oferta d’allotjament turístic

xos professionals i altres establiments similars.
La nova taxa s’aplica en un moment en què Roses inicia el procediment per elaborar una nova ordenança per regular els habitatges d’ús turístic. És a dir, aquells
que ofereix el seu propietari per a
períodes iguals o inferiors a 31 dies. La nova normativa facilitarà

ÀNGEL REYNAL

tota la informació referent a permisos exigits per a l’activitat així com les condicions tècniques,
de seguretat, d’ocupació i d’altres
per garantir un bon servei. Pròximament es crearà una comissió
d’estudi per redactar l’ordenança i es preveu que la nova regulació ja estigui a punt a principis de
l’any vinent. n

Redacció l ROSES
nn El port de Roses ha tancat la
temporada creuerística amb un
total de 2.535 passatgers, 5 escales i la visita de 5 companyies. El perfil dels passatgers ha estat majoritàriament de britànics
(70%), nord-americans (18%), un
4% alemanys i un 3% canadencs.
La resta corresponien a australians, irlandesos i altres nacionalitats.

PORTS

Pel que fa a les excursions més
sol·licitades, els turistes han optat per Roses, Banyoles i Besalú,
Girona i Figueres. També han
llogat bicis elèctriques per fer alguna via verda pròxima a Roses.
De la temporada ha destacat l’estrena de la línia de creuers nordamericana de luxe Crystal Cruises, amb l’escala del Crystal
Espirit. Roses ha rebut quatre
companyies de creuers de luxe i
una de classe estàndard. n
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Lamuà alerta d’un govern
del PP amb l’extrema dreta

n
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Y erc. MÉS DE 400 PERSONES OMPLEN L’ESPAI DE DAVANT DE LA PRESÓ

eleccions
generals

2019

Montse Bassa: «Tenir la Dolors segrestada a
Puig de les Basses no els hi perdonarem mai»
Redacció l FIGUERES

al parc bosc. Carpa del PSC amb Pere Casellas i simpatitzants del partit

Redacció l FIGUERES

El PSC de comarques gironines va fer campanya ahir a Figueres, on va instal·lar una carpa informativa al barri JuncàriaParc Bosc per parlar amb el
veïnat. Diversos militants i simpatitzants i el vicealcalde Pere Casellas van participar en la
carpa. El candidat al Congés per
nn

PSC

Girona, Marc Lamuà, va dir: «El
pròxim 10-N ens hi juguem molt.
Continuar avançant o anar enrere. O Pedro Sánchez és president o ho serà Pablo Casado amb
Abascal assegut al Consell de
Ministres». El candidat socialista va retreure al PP i Cs que faci el
joc a l’extrema dreta i comparteixi institucions com a Andalusia o
Madrid. n
eleccions
generals

Y PP. aL CASTELL DE SANT FERRAN

2019

nn ERC va iniciar la campanya
amb un preacte que va tenir lloc
davant la presó del Puig de les
Basses. S’hi van aplegar més de
400 persones de diferents punts
de la demarcació que van voler
retre homenatge a Dolors Bassa,
l’exconsellera empresonada. Durant l’acte, la seva germana i cap
de llista al Congrés, Montse Bassa, va dir: «Em remou tant la injustícia que suposa tenir la Dolors
segrestada a Puig de les Basses
que no els hi perdonarem mai». n

ACTEs. Homentatge a Dolors Bassa i visita de Roger Torrent a la comarca

XAVI GORRO

eleccions
generals

2019

Y JUNTS PER CATALUNYA

Enèssima denúncia
per l’estat de l’N-II
Els candidats de Junts per Catalunya al Congrés, Mariona
Ilamolla Dausà i Sergi Miquel, i
els números dos i tres pel Senat,
Josep M. Cervera i Laura Corsunsky, van denunciar ahir de
nou la «cronificació de la manca d’inversió de l’Estat en el tram
nord de l’N-II. Van titllar la situació d’inadmissible i van assegurar que «és per això que necessitem un estat independent, una
cosa va lligada amb l’altra». n
nn

eleccions
generals

Y ciutadans

Els cap de llista del PP, a Figueres
La setmana passada els caps de llista del PP per Girona al Congrés, Alberto Mas Vilá, i al Senat, M. Àngels Olmedo, van reunir-se
amb representants del Consorci del Castell de Sant Ferran. A la trobada també hi va participar la número 2 al Congrés per Barcelona,
María de los Llanos de Luna. n
nn

Associació Agrícola de Garriguella
Convocatòria Assemblea General
Per la present es convoca la Reunió General de Socis pel proper dia
26 de novembre de 2019, a les 19 h., en 1ª convocatòria, i a les 20
h. en 2ª convocatòria, a la nostra sala del primer pis, de la Plaça de
Noves, nº 6 de Garriguella.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió.
2. Estats ﬁnancers de l’entitat.
3. Quotes dels Socis.
4. Lloguer del Bar-Restaurant
5. Precs i preguntes.
LA JUNTA.
Garriguella, 28 d’octubre de 2019.

2019

Amelló fa campanya a prop de casa
El candidat de Cs al Congrés
per Girona, Héctor Amelló, va
ser a Roses diumenge, des d’on
va anunciar un «paquet de mesures taronja» per millorar la
situació de comerciants, autònoms i empresaris». Entre les
propostes, hi ha la intenció que
«els autònoms tinguin una pensió justa, que mai hagin d’avançar l’IVA per les factures no cobrades i que estiguin exempts
de pagar la quota si els ingressos
són inferiors al salari mínim». n
nn

Enric oliva
Economista

pere oliva
advocat

c/ Rutlla, 3 - 17600 FIGUERES
Tel. 972 501 500 - Fax 972 671 577
enricoliva@economistes.com
pere@gestoriaoliva.com
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Y seguretat. nova instrucció a roses

Y participació ciutadana. Fòrum de priorització

Totes les urbanitzacions
tindran un patrullatge diari

Roses tria els projectes
que després podrà votar
G. Arché l roses

Diversos rosincs van participar dimarts en el fòrum ciutadà
de priorització dels pressupostos
participatius 2019-2020, que tenen una partida de 300.000 euros. Van triar 20 de les 55 propostes presentades en fases anteriors, que seran les que finalment
se sotmetran a votació popular.
Les votacions es podran fer entre el 3 i el 18 de desembre de manera telemàtica, a través del web
http://tudecideixesroses.cat. n
nn

policia local. Millorarà el servei de proximitat a tot el terme municipal

Redacció l roses

L’Àrea de Seguretat Ciutadana
de l’Ajuntament de Roses ha aprovat una instrucció interna que fixa la realització de patrullatges
de reconeixement diaris a totes
les urbanitzacions del municipi. Així es garanteix la presència
i la vigilància continuades a tots
els sectors residencials (inclosos
el Mas Fumats, Mas Mates, Mas
Boscà, La Garriga, Mas Oliva, Els
nn

AJ. DE ROSES

Grecs, Puigrom, Canyelles i Santa
Margarida), amb un mínim d’un
patrullatge cada 24 hores. Segons
fonts municipals, l’objectiu és donar un servei de qualitat, efectiu
i preventiu, amb una relació que
apropi el servei policial a les persones i faciliti la seva assistència.
«Aquest és un ferm compromís
amb els veïns i les veïnes que resideixen a les urbanitzacions»,
assegura el regidor de Seguretat
Ciutadana, Joan Plana. n

ca l’anita. És on es va fer el fòrum, dimarts al vespre

AJ. DE ROSES

Y les propostes finalistes

ACTUACIÓ

COST ESTIMAT

Soterrar els contenidors d’escombraries a l’altura de la Gran Via Pau Casals,
108-112.

200.000 €

Millorar la porta d’entrada i l’aire condicionat de Ca l’Anita.

60.000 €

Arranjar el cementiri. Entre altres coses, pavimentar d’alguna manera el terra, ja que quan plou és complicat passar-hi.

60.000 €

Millorar les cadires del teatre municipal.

150.000 €

Col·locar lavabos a les platges de Canyelles i l’Almadrava, i també a davant de
l’aparcament.

105.000 €

Instal·lar bancs al costat de la riera, al carrer d’Oslo.

5.000 €

Col·locar una nova passera per travessar la riera Ginjolers, a l’altura de l’acadèmia (instal·lació d’un pont que faci d’unió entre el carrer d’Oslo i el camí de
darrere del Centre Escolar Empordà).

150.000 €

Fer un tancament al parc infantil que està ubicat a davant de l’establiment
Hambgust per evitar que els més petits surtin a la carretera.

10.000 €

Il·luminar els passos de vianants amb fanals i sensors de persones, sobretot
els de la Gran Via.

25.000 €

Fer un carril bici que uneixi la urbanització de Mas Matas amb el pavelló d’esports municipal, passant per l’institut Illa de Rhodes i l’institut Cap Norfeu.

Fins a 300.000 €

Adquirir i col·locar petites plataformes flotants a les platges per tal que els
banyistes puguin capbussar-se a l’aigua des d’aquestes.

Fins a 300.000 €

Ampliar la vorera del costat de la muntanya del carrer Pescadors eliminant
la zona d’aparcament de cotxes de manera que es pugui ampliar la zona per
a vianants, tot connectant millor la zona turística del centre del poble amb la
zona comercial de l’avinguda de Jaume I.

76.000 €

Adequar les voreres i les zones de pas del carrer Francesc Macià fins passat
el semàfor de la Gran Via per poder-hi accedir sense perill.

270.000 €

Arranjar l’espai de la font del Mas Oliva, on hi ha un banc de pedra antic sota
un roure molt gran, per convertir-lo en una zona de pícnic amb taules i bancs,
netejant la vegetació i facilitant-hi l’accés.

60.000 €

Habilitar un vial o una vorera de circulació segurs per a vianants entre l’entrada de Mas Mates, a l’altura d’El Corral, i el càmping Bahia, amb un pas de vianants a la rotonda.

125.000 €

Col·locar bancs a la urbanització Mas Oliva per tal que la gent pugui seure.

4.000 €

Habilitar una zona de pícnic al costat de les muralles amb arbres, taules,
bancs, fonts, jocs pels nens i aparells de gimnàstica per a tothom.

Fins a 300.000 €

Crear una zona o parc infantil multiaventura al municipi amb tobogans, torres, rocòdrom, elements per grimpar, tirolines, pèndols, cordes, estructures...

Fins a 300.000 €

Millorar la connectivitat i fomentar la mobilitat sostenible des del Mas Mates
fins al front marítim. Més concretament, al carrer de Comapedrosa, que connecta amb la rotonda d’entrada del Mas Mates. I en aquesta mateixa rotonda es proposa crear una zona delimitada per a vianants i una per a carril bici
(amb voreres, pilones o similars).

150.000 €

Connectar el pavelló i la pista annexa coberta a través d’un passadís interior.

100.000 €
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Y declaració judicial. de l’alcalde de castelló

Y subministrament d’aigua. a la costa brava

Güell diu que va participar en
l’1-O com un ciutadà «més»

L’ACA aprova dos convenis per
millorar el sanejament al litoral
En els propers mesos
l’organisme de la
Generalitat invertirà un
total d’1.284.400 euros a
l’Alt Empordà
Redacció l roses/castelló d’empúries

concentració popular. Desenes de persones a davant dels jutjats

Redacció/ACN l figueres
nn L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, va comparèixer
dimarts a davant del Jutjat d’Instrucció número 6 de Figueres,
que l’ha citat a declarar com a investigat per un presumpte delicte
de prevaricació i desobediència
per donar suport al referèndum
de l’1-O. Durant la seva declaració, Güell va admetre que va participar en el referèndum i en els

ACN

dies previs, però va assegurar que
ho va fer com un ciutadà «més».
«Com a alcalde no vaig prendre
cap decisió vinculada amb els delictes que se m’imputen», va dir a
la sortida dels jutjats, on s’havien concentrat prop d’un centenar
de persones per donar-li suport.
Entre els assistents hi havia alcaldes de tota la demarcació, la cap
de llista d’ERC per Girona, Montse Bassa, o el senador santperenc
d’Esquerra, Jordi Martí. n

nn El Consell d’Administració
de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) va aprovar la setmana passada un total de 34 convenis destinats a millorar el sanejament i
la gestió de les aigües residuals de
Catalunya, amb una inversió inicial prevista superior als 4,2 milions d’euros. Els acords beneficiaran un total de 18 comarques catalanes, entre les quals hi ha l’Alt
Empordà.
A la comarca es van subscriure
dos convenis amb el Consorci de
la Costa Brava que permetran impulsar l’execució d’obres de sanejament. D’una banda, es va apro-

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS. Arreu de Catalunya se’n faran 34

Y roses

es remodelarà l’estació
de bombament central
del sistema de roses
Y empuriabrava

es remodelarà i ampliarà
el pretractament al
sistema de la marina

ACA

var l’acord per remodelar l’estació
de bombament central del sistema de Roses. El projecte comportarà una inversió d’uns 886.200
euros. I d’altra banda, l’ACA va
donar el vistiplau al conveni per
executar les obres de remodelació i ampliació del pretractament
al sistema d’Empuriabrava. En
aquest cas, es preveu una inversió propera als 398.200 euros. n
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Y urbanisme. petició a la generalitat

Mor un militar a St. Climent Cadaqués demana un informe de Sa Guarda
Redacció l sant climent sescebes
nn Un soldat de 24 anys que formava part del regiment Arapiles 62 va morir la matinada de
divendres a dissabte després de
fer una prova física a la base militar de Sant Climent Sescebes.
L’exercici consistia a fer un re-

corregut d’uns 90 minuts a peu,
carregats amb tot el seu equipament, inclòs l’armament. En arribar, el soldat es va desplomar i,
tot i que el van traslladar a l’hospital en vida, va acabar morint
dos dies després. El Ministeri
de Defensa ha ordenat revisar
aquestes proves físiques. n

Redacció/ACN l cadaqués
nn L’Ajuntament de Cadaqués ha
demanat un informe vinculant
a la Comissió Jurídica Assessora
perquè es posicioni a favor o en
contra de la nul·litat de ple dret
del projecte d’urbanització previst a Sa Guarda. De moment, l’ex-

pedient ha quedat en suspens fins
que aquest òrgan consultiu de la
Generalitat es pronunciï. La plataforma SOS Costa Brava ha celebrat aquest nou pas realitzat pel
consistori de Cadaqués i ha recordat que la urbanització es preveia construir sobre terrenys amb
pendents superiors al 20%, que

representa una «infracció frontal i directa» de la legislació urbanística. Tot i això, lamenten
que l’aturada de les obres arribés
massa tard. Els promotors de Sa
Guarda preveien edificar-hi 104
habitatges i un hotel. El mes de
juny l’Ajuntament va aturar les
obres i va revisar el projecte.n

Y meteorologia. els bombers de la generalitat publiquen un vídeo aeri que mostra els efectes de l’últim temporal

L’última llevantada, a vista d’ocell

CINTURÓ DE RONDA. Els camps i terrenys que envolten l’N-II al seu pas per Figueres, negats

BOMBERS

llançà. L’aigua de la platja es va fusionar amb la de la pluja i va inundar l’avinguda Mestral

BOMBERS

Gemma Arché l figueres

Una setmana després de la forta llevantada que, entre el 22 i el
23 d’octubre, va paralitzar mitja
comarca, els Bombers de la Generalitat han publicat un vídeo
que mostra els efectes del temporal des de l’aire. El van enregistrar des del seu helicòpter el mateix dia del temporal, durant un
vol que van fer per poder obtenir
una visió general de la situació.
Tal com explica el cap de la Unitat de Sala de Control de la Regió
d’Emergències de Girona, Enric
Cano, «en aquests episodis de
pluja, el bo d’anar amb l’helicòpter, si la meteorologia ho permet,
és que et pots fer la composició de
les carreteres, afectació de vials,
i tot el que són els passallissos...
per si estan tallats, o si s’han de
tallar per tal que la gent no prengui mal».
En aquest cas, ja sabien que els
aiguats havien afectat diverses
carreteres de l’Alt Empordà, però
durant el vol encara es van trobar
situacions noves, com ara un home que havia quedat atrapat amb
el cotxe en un vial inundat, o una
granja de porcs que s’havia quedat sense teulada a causa de l’esclafit que també hi va haver. n
nn

ventalló. Un esclafit va provocar destrosses importants

BOMBERS

roses. L’entorn de la C-260 també va quedar totalment col·lapsat

BOMBERS

litoral. Les onades van picar amb força contra les roques

BOMBERS

platja. Els desperfectes a la sorra també van ser notables

BOMBERS
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Cultura 27

Y conferència. al teatre de roses

Y MÚSICA. cap de setmana musical

Xerrada de Bruno Pérez
sobre seguretat a la xarxa

Tot a punt per la quarta edició
del Festivalet de Roses

Redacció l roses

Aquest dijous, dia 7 de novembre, l’expert en seguretat informàtica Bruno Pérez oferirà a
Roses la conferència «Smartcities. Ens vigilen? A mi? Com?».
La xerrada, d’accés lliure, tindrà
lloc al a les 20 h al Teatre Municipal.
Bruno Pérez és pèrit informàtic
especialista en ciberseguretat.
Va ser responsable de noves tecnologies i telecomunicacions de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i se’l coneix per la seva
participació en televisió, ràdio i
premsa com a assessor. Treballa en l’àmbit de la seguretat a les
xarxes socials, incidint molt es-

Redacció l roses

nn

Gastronomia, platja, Instagram, concursos, pintura i música, molta música. Aquests són
els ingredients d’una nova edició d’El Festivalet que se celebra
a Roses el proper cap de setmana.
Una festa que portarà un cartell
artístic format per Roger Mas, Cala Vento, Marion Harper, Marcel
Lázara + Júlia Arrey i Carla.
Les actuacions es faran a la platja de la badia de Roses durant el
migdia en un escenari situat a l’altura de l’Oficina de Turisme, i una
nova actuació com a preludi a la
posta de sol en un segon escenari
situat a la platja de la Perola. Tant
nn

pecialment en els riscos que assetgen els nens i adolescents, i ha
col·laborat amb centres docents
en aquesta matèria. n

el cartell. Els artistes que actuaran aquest cap de setmana

divendres com dissabte, a part de
gaudir de la música, els assistents
podran degustar el Pica-Tasta, uns tastets gastronòmics a la
platja de les Botxes (d’11.30 a 14 h)

AJ. DE ROSES

de vuit restauradors i vinaters locals, i el Menú del Festivalet, en
el qual participaran dotze de restaurants amb menús específics
que van dels 14 als 37 euros. n

Y teatre. festival preparat a figueres

Y subvenció. ajudes per fomentar la cultura

Arriba la cinquena edició
de Microaccions per amor

El Consell Comarca destina 20.000 euros a
projectes culturals innovadors

Redacció l figueres
nn Després de l’èxit de les edicions anteriors, ja es prepara una
nova edició de Microaccions per
amor. Un festival que es consolida com una de les apostes escèniques de petit format de la
ciutat. Representacions de curta durada i destinades a un públic reduït, en espais singulars
de Figueres.
El 14 de desembre es podran
veure quatre obres, que es dona-

ran a conèixer molt aviat, en quatre espais de la ciutat molt singulars: la casa de la vila, l’església
de Sant Josep, un espai expositiu del Museu de l’Empordà i el
refugi antiaeri de la Guerra Civil. L’entrada serà 100% gratuïta i
cadascuna de les obres es representarà en un espai diferent simultàniament, amb passes regulars cada 40 minuts, entre les
17 i les 21 h. L’objectiu és que el
públic pugui fer la ruta i gaudir
de totes les obres. n

Redacció l Figueres
nn El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà va aprovar el dimarts
passat ajudes per a projectes culturals innovadors que es desenvolupin i tinguin una projecció
comarcal. L’objectiu és fomentar
la cultura patrimonial material i
immaterial del territori. Aquesta
partida econòmica prové exclusivament del romanent de crèdit
de l’any anterior, i hi poden optar els projectes que recullin una

aposta per la creativitat artística,
literària i musical, creativitat en
la divulgació científica, folklòrica, històrica o patrimonial, en
innovació en tecnologies relacionades amb aspectes culturals i
tots aquells cicles, conferències,
xerrades, seminaris o congressos
d’àmbit cultural.
Els criteris de valoració tindran
en compte l’abast i l’impacte del
projecte, l’adequació i la metodologia emprada, el treball previ i
la viabilitat. Les programacions

anuals de les entitats no entraran
a concurs, ja que es busca premiar la innovació. També es valorarà el nombre d’habitants de la població on es presenta el projecte.
El conseller comarcal Josep Maria Bernils destaca la importància d’ajudes com aquesta «Aquesta iniciativa posa en valor la producció cultural de la comarca. La
nostra voluntat és poder-la mantenir, i fins i tot incrementar o diversificar, si això fos possible, en
els propers exercicis». n
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futbol. tercera i quarta catalana

El Roses perd pistonada a Sant Pere
Y rumb ferm

Redacció l figueres

El Sant Pere Pescador necessitava imperiosament una victòria
per sortir del pou de la classificació i la va aconseguir diumenge,
segurament contra pronòstic, davant d’un Roses (4-1) que sumava
sis triomfs consecutius. L’equip
entrenat per Ramon Pérez va ser
l’únic que va punxar dels de dalt,
lloc on el Portbou va mantenir la
velocitat de creuer i va segellar la
setena victòria seguida en batre el
Vilamalla (1-4), per continuar segon, a un punt d’un Torroella que
va allargar dissabte la mala dinàmica del Base Roses –fa 7 partits consecutius que no guanya–,
a qui va superar per un clar 0 a 6.
Pel que fa a la resta de partits disputats durant la jornada dominical, el Borrassà va equilibrar les
forces al cap del Bellcaire (2-2), el

El portbou va sumar el
setè triomf seguit en
guanyar a vilamalla (1-4)

nn

Y Dinàmica negativa

eL BASE ROSES VA PERDRE
contra EL TORROELLA (0-6)
I CONTINUA A BAIX

vila-sacra. El conjunt vila-sacrenc es va mostrar més efectiu a Sa Guarda davant del Cadaqués (1-3)

KARIN TARRÉS

Vila-sacra es va retrobar amb el
triomf en vèncer el Cadaqués (13), el Bàscara no va saber aprofitar
l’avantatge de dos gols i va cedir
amb el Begur (2-4), el Navata va
caure per la mínima a Verges (1-0)
i el Bisbalenc va atropellar el Pals
Atlètic (7-1). n

L’Esplais i el Base
Roses B mantenen la
pugna al capdavant
Y PRIMERA ALEGRIA

Redacció l figueres

L’Esplais va confirmar dissabte els motius pels quals ocupa la
primera posició del grup 30 de
Quarta Catalana amb una golejada davant del Fortià (4-0, amb
doblet de gols de Renato). També
a la part alta de la taula classificatòria, la Jonquera B va allargar la
condició d’equip invicte amb una
victòria contra l’Espolla (3-0), el
Roses City i l’Empuriabrava-Castelló B van igualar les forces (2-2) i
el Base Roses B va golejar el Cabanes a domicili (1-4).
nn

EL vILAFANT VA FIRMAR A
LLADÓ (1-2) LA PRIMERA
VICTÒRIA DEL CURS
Y el selvatans es destapa

el Selvatans, amb un hattrick de miguel ángel, va
batre el vila-sacra b (7-3)

En la resta de resultats, destaca
el primer triomf del Vilafant, una
alegria que es va gestar a Lladó (12), mentre que el Selvatans va fir-

la jonquera b. Els alberencs van superar l’Espolla (3-0) i continuen sense perdre en aquest inici de lliga

mar la golejada de la jornada davant del Vila-sacra B (7-3).
EMPAT DEL VILADAMAT. Al grup 29,
per la seva banda, el Viladamat va

sumar el cinquè partit consecutiu sense perdre després d’empatar al camp del Montessori-Palau
(2-2, amb dos gols de Baldeh); el
Camallera va caure golejat con-

UE LA JONQUERA

tra el líder, el Can Gibert B (4-1), i
l’Armentera va encaixar la tercera derrota consecutiva en perdre
contar la Pera (5-2). El Sant Miquel de Fluvià no va jugar. n

Els noms pr pis
Els golejadors
Y En un grup format per conjunts de l’Alt i el

Baix Empordà, són tres jugadors pertanyents
a entitats alt-empordaneses els que copen
el rànquing de
màxims realitzadors. Qui es
troba al capdamunt és Antonio Ruedas,
que diumeng e va fe r e l
seu onzè gol,
mentre que
Nico Ortega
(Bàscara) en suma 9 i Alioune Gueye (Roses), 8.

11

L’Esplais allarga la ratxa i ja suma 7
triomfs en 7 partits disputats

La Jonquera B
presenta credencials

Y Només hi ha un equip alt-empordanès que compta

Y Els fronterers van sumar la

els seus partits per victòria. Un conjunt, aquest, que
es troba al grup 30 de Quarta Catalana. L’Esplais va
sumar dissabte la seva setena victòria en set partits
després de batre el Fortià per la via ràpida (4-0). Els jugadors entrenats per Gerard Bech i Javi Fuentes lideren la taula amb 21 punts, igualats amb un Base Roses
B que, això sí, ha jugat dos partits més.

cinquena victòria del curs després de vèncer l’Espolla per 3 a 0.
Els de Vincenzo Galli, que encara
no han perdut (5 victòries i 1 empat), presenten candidatura a la
part alta, tenint en compte que
han jugat tres partits menys.
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L'expert informàtic Bruno Pérez
parla a Roses sobre ciberseguretat i
smartcities
Aquesta tardor ha estat notícia per la seva sortida forçada del govern aragonès
EMPORDA.INFO

04.11.2019 | 11:58

Aquest dijous, 7 de novembre, l'expert en seguretat
informàtica Bruno Pérez oferirà a Roses la
conferència "Smartcities. Ens vigilen? A mi? Com?"
. La xerrada, d'accés lliure, tindrà lloc al a les 20 h,
al Teatre Municipal.

El figuerenc Bruno Pérez és pèrit informàtic
especialista en ciberseguretat. Va ser responsable

Bruno Pérez, expert informàtic. AR

de noves tecnologies i telecomunicacions de

l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i se'l coneix per la seva participació en televisió, ràdio i premsa
com a assessor. Treballa en l'àmbit de la seguretat a les xarxes socials, incidint molt especialment en
els riscos que assetgen els nens i adolescents, i ha col·laborat amb centres docents en aquesta
matèria.

Pérez ha estat notícia, aquesta tardor, després d'haver estat forçat a sortit del govern d'Aragó, on havia
estat nomenat Director General d'Administració Electrònica i Societat de la Informació, per les seves
activitats privades relacionades amb Catalunya
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Més informació
Wallapop pateix un atac informàtic.
Roses desvetlla els 20 projectes dels Pressupostos Participatius per votar.
Viñales aguanta la remuntada de Márquez i s'emporta la victòria a MotoGP.
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Roses desvetlla els 20 projectes
dels Pressupostos Participatius per
votar
Ca l'Anita va acollir la setmana passada el Fòrum Ciutadà de Priorització de
propostes
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Ca l'Anita va acollir la setmana passada el Fòrum
Ciutadà de Priorització dels Pressupostos
Participatius 2020. Durant la sessió, oberta a tota
la ciutadania, els assistents van seleccionar els 20
projectes finalistes que se sotmetran entre el 3 i el
18 de desembre a votació popular.

Soterrament de contenidors, millora
d'equipaments municipals (com Ca l'Anita, Teatre,
Cementiri Municipal o Pavelló), instal·lació de wc a

Una de les sessions del Fòrum Ciutadà de Roses.

les platges, fer una nova passera per a la Riera

AJUNTAMENT

Ginjolers, creació d'un carril bici, o arranjament
d'espais públics i voreres, són algunes de les propostes que han arribat a la fase final dels
Pressupostos Participatius 2020.

Al Fòrum Ciutadà de Priorització hi van prendre part diferents veïns i veïnes que, després d'un debat i
intercanvi d'opinions, van elegir les 20 actuacions finalistes que formaran part de la votació final
d'entre les 55 propostes que, prèviament, havien estat declarades vàlides per part dels serveis tècnics
municipals. Els requisits necessaris per poder ser considerades vàlides eren que les propostes fossin
efectivament inversions, de competència municipal i viables tècnicament i econòmica.

Ara, el proper i darrer pas dels Pressupostos Participatius 2020 serà la votació popular, que tindrà lloc
del 3 al 18 de desembre. Podran votar, fent ús de la plataforma electrònica tudecideixesroses.cat, totes
aquelles persones empadronades al municipi que tinguin un mínim de 16 anys.

383 propostes recollides
Els veïns i veïnes de Roses han presentat un total de 383 propostes a la present edició de
pressupostos participatius, xifra que demostra la important i creixent implicació ciutadana en aquest
procés.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Roses agraeix la implicació de totes les persones que han pres part
del Fòrum, així com la col·laboració demostrada per la ciutadania al llarg de tot el procés. Pel regidor
d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Roses, Marc Danés, aquest procés participatiu "demostra
que quan la població té l'oportunitat de poder decidir, s'implica i participa activament. Els veïns han
col·laborat molt notablement en l'enviament de propostes, n'hem rebut al voltant de 400, i segur que
també hi haurà una molt bona participació en la votació final del desembre".

Enquestes
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Podeu consultar la totalitat de propostes presentades i finalistes en aquests documents
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Més informació
L'expert informàtic Bruno Pérez parla a Roses sobre ciberseguretat i smartcities.
Viñales aguanta la remuntada de Márquez i s'emporta la victòria a MotoGP.
«Desestacionalitzar» la pràctica dels esports nàutics, el repte del GEN Roses.
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4ª edición ‘Festivalet’ de Roses (Girona) ‐ Costa Brava
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Noticias de Viajes > Noticias de España  Noticias de Eventos
En Roses, el verano emerge por unos días…¡en pleno otoño! Y por cuarto año
consecutivo invita a disfrutar de sus playas amparada en la subida de temperaturas del
llamado ‘veranillo de San Martín’. Todo ello, arropado de música indie sobre la propia
arena; una campaña gastronómica con menús de 14 a 37 euros, servidos por una docena
de restaurantes… y un espectáculo natural inigualable: las puestas de sol más
espectaculares de la Costa Brava.

ROSES VIBRA EN LA PLAYA CON UN ‘FESTIVALET’ Y MÁGICAS
PUESTAS DE SOL
El 9 y 10 de noviembre celebra el ‘veranillo de San Martín’ convirtiendo su bahía en una sala de conciertos al aire
libre, admirando el crepúsculo frente al Mediterráneo
Más allá de sus impactantes monumentos patrimoniales –como la Ciutadella o el Castillo de la Trinitat– Roses atesora un
atractivo turístico natural único: sus puestas de sol. Cuando éste languidece acunándose en el horizonte
Mediterráneo, el cielo rosense se convierte en una prodigiosa acuarela de tonos rojizos, amarillentos y azulados, entre las
nubes, que lo convierten en el más llamativo de los lienzos naturales.

Fotos / Pics
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Todo

Amparado en este espectáculo y en la tregua climática del llamado ‘veranillo de San Martín’, Roses puso en marcha un
‘Festivalet’ que este año llega a su 4ª edición, maridando la música indie más ecléctica con la sabrosa gastronomía de
esta localidad, auténtico referente de la Costa Brava.
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Las mañanas del sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la plaza de les Botxes, combinará desde las 11.30 horas
‘tastets gastronómicos’ con música chill out de DJ y los conciertos de Carla y de Marcel Lázara y Julia Arrey. Y por las
tardes, el escenario se trasladará a la playa de la Perola, con más musica chill out, desde las 16.00 horas, y los
conciertos de Marion Harper, Cala Vento y Roger Mas… fusionados ya con el crepúsculo.
Grabar mi Voto!

El complemento a la música será una campaña gastronómica en la que 12 restaurantes propondrán un ‘Menú
Festivalet’, con precios que van desde 14 a 37 euros, y platos como ‘Rape al ajo quemado con boniatos’, ‘Dados de
pez espada adobado con Parmentier de patata’ o ‘Paella de montaña con boletus y trompetas de la muerte’. Los
restaurantes participantes este año son: Àncora, Àsia, Bitàkora, Ca la Valèria, Can Cervera, El Cerdanya, Falconera,
Gaia, La Estancia, Rocfort, Taberna las Tablas y Tramonti Platja. Además, de 11.30 a 14.00 horas podrán degustarse
‘Tastets gastronómicos’ delante del mar y postres de Roses a 5,33 €… precio que coincide con la hora de la puesta de sol
del ‘Festivalet’.
Preámbulo por Halloween y concurso en Instagram

Opciones
Versión Imprimible
Enviar a un Amigo

El fin de semana anterior al ‘Festivalet’, Roses también propone interesantes alicientes coincidiendo con la ‘castañada’
y el puente de Halloween. Del 1 al 8 de noviembre, a las 16.30 horas, habrá salidas en menorquina para ver la puesta
de sol desde el mar (previa reserva); el 1 de noviembre, el Castillo de la Trinitat acogerá un espectáculo teatralizado, y el
domingo 3, un concierto meditativo de sonidos armónicos; y el 3, 9 y 10, taitxí gratuito en la playa de la Perola.
También habrá un Concurso Fotográfico en Instagran, publicando imágenes de puestas de sol y del Festivalet, los días
9 y 10 de noviembre.

Más información en las webs: es.visit.roses.ca y www.festivaletroses.cat
Compartir:
Puntuación Promedio: 4 y 1 votos

Enviado por OficinasTurismo el Lunes, 04 Noviembre de 2019 a las 18:15:56 (27 Lecturas)

Link para compartir esta Noticia:

BBcode

HTML

Enlace Simple

[url=https://www.losviajeros.com/noticias.php?n=1884]4ª edición ‘Festivalet’ de Roses (Girona)  Costa Brava

Mireman

Fotos relacionadas
OficinasTurismo
OficinasTurismo

OficinasTurismo

Roses, Gerona a v...
Roses  Girona  ...

Ciutadella de Ros...

Espigon de Roses

Foros de Viajes
Tema: Rosas, Roses ‐Costa Brava, Girona / Gerona
Foro Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana: Foro de viajes a Aragón, Cataluña y Valencia. Ciudades:
Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza.
Ir a tema del foro
Ultimos 5 Mensajes de 29
Autor

Mensaje

blancaelizabeth2020militr Fecha: Mar Sep 03, 2019 11:04 pm

New Traveller
Sep 03, 2019
Mensajes: 3

ANGEMI

9960 Lecturas

Título: Re: Rosas, Roses Costa Brava, Girona / Gerona

hola alguien me podría decir que tal su experiencia de viaje en la localidad de costa brava
me interesa visitar ese lugar

Fecha: Jue Sep 19, 2019 11:38 am

Título: Roses a pie  excursiones guiadas gratuitas, Roses  Girona

6 EXCURSIONES GUIADAS
PARA DISFRUTAR DEL SENDERISMO DE ROSES A PIE

Moderador de Zona
Ago 09, 2009
Mensajes: 12398

De octubre de este año a marzo de 2020, la bella localidad de la Costa Brava propone
una ruta distinta cada mes para conocer todo el mágico entorno natural que la rodea
Del bañador, la toalla y las chanclas… al bastón, las botas de trekking y la mochila.
Terminada la temporada veraniega, Roses sigue ofreciendo alientes de ocio a quien la
visite en otoño e invierno, dispuesto a disfrutar de un turismo activo senderista. ‘Roses
a pie’ es la sugerente propuesta para ir a descubrir todo su majestuoso entorno natural,
como puerta de entrada al Cabo de Creus. Seis excursiones gratuitas distintas –una
cada mes, de octubre a marzo– acompañados de un experto guía del Parque Natural.
¿Preparados para echar a andar?
Más información en:
Roses a pie  excursiones guiadas gratuitas, Roses  Girona

ANGEMI

Fecha: Mie Oct 02, 2019 07:58 am

Título: Feria de la Cerveza Artesana & Music, Roses  Gerona

ROSES PROPONE UNA ESCAPADA ‘DEL PILAR’ CON CERVEZA
ARTESANA Y MÚSICA

Moderador de Zona
Ago 09, 2009

Del 11 al 13 de octubre la localidad de la Costa Brava (Girona) acoge la 2ª edición de
la Feria de la Cerveza Artesana & Music
Roses sigue reinventando su otoño con interesantes propuestas de ocio y diversión que
invitan a una escapada. Como esta que marida birras y canciones en pleno weekend del

Ago 09, 2009
Mensajes: 12398

Roses sigue reinventando su otoño con interesantes propuestas de ocio y diversión que
invitan a una escapada. Como esta que marida birras y canciones en pleno weekend del
Pilar. Disfrutar de su excelente clima mediterráneo y su valioso patrimonio cultural –
Ciudadela, Castillo de la Trinitat, Ruta Megalítica, Castrum visigótico…– tendrá el valor
añadido de saborear la excelente cerveza artesana de cinco empresas productoras
amenizada con las actuaciones de seis grupos que deleitarán a ritmo de blues, rock,
funk, soul o pop.
Más información en

martadiaz0

New Traveller
Oct 14, 2019
Mensajes: 2

ANGEMI

Feria de la Cerveza Artesana & Music, Roses  Gerona

Fecha: Lun Oct 14, 2019 12:16 pm

Título: Re: Rosas, Roses Costa Brava, Girona / Gerona

Roses, como bien dices, es uno de los destinos turísticos más bonitos de la Costa
Brava. Su cultura, paisaje, gastronomía... Hacen de este pueblo un destino ideal.
Nosotros visitamos Roses el año pasado y nos gustó muchísimo. Además, alquilamos
un apartamento en [editado por el moderador]Costa Girona. Las vacaciones fueron
perfectas y el apartamento una pasada! Con piscina y todo! Lo pasamos super bien y
seguro que volvemos en cuando podamos!!
Fecha: Mie Oct 23, 2019 10:19 am

Título: 4ª edición ‘Festivalet’ de Roses (Girona)  Costa Brava

ROSES VIBRA EN LA PLAYA CON UN ‘FESTIVALET’ Y MÁGICAS
PUESTAS DE SOL

Moderador de Zona
Ago 09, 2009
Mensajes: 12398

El 9 y 10 de noviembre celebra el ‘veranillo de San Martín’ convirtiendo su bahía en una
sala de conciertos al aire libre, admirando el crepúsculo frente al Mediterráneo
En Roses, el verano emerge por unos días…¡en pleno otoño! Y por cuarto año
consecutivo invita a disfrutar de sus playas amparada en la subida de temperaturas del
llamado ‘veranillo de San Martín’. Todo ello, arropado de música indie sobre la propia
arena; una campaña gastronómica con menús de 14 a 37 euros, servidos por una
docena de restaurantes… y un espectáculo natural inigualable: las puestas de sol más
espectaculares de la Costa Brava.

Más información en:

4ª edición ‘Festivalet’ de Roses (Girona)  Costa Brava
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Coneix els 20 projectes finalistes
dels Pressupostos Participatius de
Roses que se sotmetran a votació
popular
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Podran votar, fent ús de la plataforma electrònica tudecideixesroses.cat,
totes aquelles persones empadronades al municipi que tinguin un mínim de
16 anys
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Ca l'Anita va acollir la setmana passada el Fòrum Ciutadà de Priorització
dels Pressupostos Participatius 2020. Durant la sessió, oberta a tota la
ciutadania, els assistents van seleccionar els 20 projectes finalistes que
se sotmetran entre el 3 i el 18 de desembre a votació popular.
Soterrament de contenidors, millora d'equipaments municipals (com Ca
l'Anita, Teatre, Cementiri Municipal o Pavelló), instal·lació de wc a les
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platges, fer una nova passera per a la Riera Ginjolers, creació d'un carril
bici, o arranjament d'espais públics i voreres, són algunes de les
propostes que han arribat a la fase final dels Pressupostos Participatius
2020.
Al Fòrum Ciutadà de Priorització hi van prendre part diferents veïns i
veïnes que, després d'un debat i intercanvi d'opinions, van elegir les 20
actuacions finalistes que formaran part de la votació final d'entre les 55
propostes que, prèviament, havien estat declarades vàlides per part dels
serveis tècnics municipals. Els requisits necessaris per poder ser
considerades vàlides eren que les propostes fossin efectivament

 Agenda

inversions, de competència municipal i viables tècnicament i econòmica.
Novembre 2019

Ara, el proper i darrer pas dels Pressupostos Participatius 2020 serà la
votació popular, que tindrà lloc del 3 al 18 de desembre. Podran votar,

dill dima dime dij

fent ús de la plataforma electrònica tudecideixesroses.cat, totes
aquelles persones empadronades al municipi que tinguin un mínim de 16
anys.
383 propostes recollides
Els veïns i veïnes de Roses han presentat un total de 383 propostes a la
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present edició de pressupostos participatius, xifra que demostra la
important i creixent implicació ciutadana en aquest procés.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Roses agraeix la implicació de totes

Próximos eventos:
No hay eventos para este
periodo

les persones que han pres part del Fòrum, així com la col·laboració
demostrada per la ciutadania al llarg de tot el procés. Pel regidor
d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Roses, Marc Danés, aquest

PATROCINADOS

procés participatiu "demostra que quan la població té l'oportunitat de

Con Matchbanker, solicita los
mejores préstamos con
ASNEF. Obtén tus créditos

poder decidir, s'implica i participa activament. Els veïns han col·laborat

demostrada per la ciutadania al llarg de tot el procés. Pel regidor
d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Roses, Marc Danés, aquest

PATROCINADOS

procés participatiu "demostra que quan la població té l'oportunitat de

Con Matchbanker, solicita los
mejores préstamos con
ASNEF. Obtén tus créditos
online con ASNEF 100%
online y tendrás el dinero en
tu cuenta hoy.

poder decidir, s'implica i participa activament. Els veïns han col·laborat
molt notablement en l'enviament de propostes, n'hem rebut al voltant
de 400, i segur que també hi haurà una molt bona participació en la
votació final del desembre".

Podeu consultar la totalitat de propostes presentades i finalistes en el
següent enllaç:
http://tudecideixesroses.cat/
Autor: Redacció
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L’Àrea de Promoció Econòmica de Roses organitza nous tallers d’emprenedoria
Demà, dimarts 5 de novembre, comencen a Roses els tallers d’emprenedoria i
creació d’empresa, que constaran de sis sessions. Per participar a aquesta activitat,
totalment gratuïta, encara es poden realitzar inscripcions a inscripcions.roses.cat o
bé presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses.
Les activitats de què consta el programa són les següents:
Sessió 1: Vull emprendre. Perfil de l’emprenedor, dimarts 5 de novembre, de 16
a 17.30 h
Sessió 2: Fem el Pla d’empresa I. Introducció, dimarts 12 de novembre, de 16 a
17.30 h
Sessió 3: Fem el Pla d’Empresa II. Estructura legal de l’empresa, dimarts 19 de
novembre, de 16 a 17.30 h
Sessió 4: Fem el Pla d’Empresa III. Estructura legal de l’empresa en format
col·lectiu*, dimarts 26 de novembre, de 16 a 17.30 h
Sessió 5: Fem el Pla d’Empresa IV. Pla econòmic i financer, dimarts 3 de
desembre, de 16 a 17.30 h
Sessió 6: Fem el Pla d’Empresa V. Pla econòmic financer II, dimarts 10 de
desembre, de 16 a 17.30 h
Totes les sessions es realitzen a l’aula de l’Àrea de Promoció Econòmica, al carrer
Madrid, núm. 1, 1r pis.
Tags: Tallers d'emprenedoria
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Moment de la selecció dels projectes finalistes dels Pressupostos Participatius de Roses

Ara, aquests 20 projectes finalistes se sotmetran a una votació popular per
escollir els que executarà l’Ajuntament de Roses
El Centre Cultural de Ca l’Anita va acollir la setmana passada el Fòrum Ciutadà de
Priorització dels Pressupostos Participatius 2020. Durant la sessió, oberta a tota la
ciutadania, els assistents van seleccionar els 20 projectes finalistes que se
sotmetran entre el 3 i el 18 de desembre a votació popular.
Soterrament de contenidors, millora d’equipaments municipals (com Ca l’Anita,
Teatre, Cementiri Municipal o Pavelló), instal·lació de wc a les platges, fer una nova
passera per a la Riera Ginjolers, creació d’un carril bici, o arranjament d’espais
públics i voreres, són algunes de les propostes que han arribat a la fase final dels
Pressupostos Participatius 2020.
Al Fòrum Ciutadà de Priorització hi van prendre part diferents veïns i veïnes que,
després d’un debat i intercanvi d’opinions, van elegir les 20 actuacions finalistes
que formaran part de la votació final d’entre les 55 propostes que, prèviament,
havien estat declarades vàlides per part dels serveis tècnics municipals. Els requisits
necessaris per poder ser considerades vàlides eren que les propostes fossin
efectivament inversions, de competència municipal i viables tècnicament i
econòmica.
Ara, el proper i darrer pas dels Pressupostos Participatius 2020 serà la votació
popular, que tindrà lloc del 3 al 18 de desembre. Podran votar, fent ús de la
plataforma electrònica tudecideixesroses.cat, totes aquelles persones
empadronades al municipi que tinguin un mínim de 16 anys.
383 propostes recollides
Els veïns i veïnes de Roses han presentat un total de 383 propostes a la present

Cerca

edició de pressupostos participatius, xifra que demostra la important i creixent
implicació ciutadana en aquest procés.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Roses agraeix la implicació de totes les persones
que han pres part del Fòrum, així com la col·laboració demostrada per la ciutadania
al llarg de tot el procés. Pel regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Roses,
Marc Danés, aquest procés participatiu “demostra que quan la població té
l’oportunitat de poder decidir, s’implica i participa activament. Els veïns han
col·laborat molt notablement en l’enviament de propostes, n’hem rebut al
voltant de 400, i segur que també hi haurà una molt bona participació en la
votació final del desembre”.

“

Podeu consultar la totalitat de propostes presentades i finalistes clicant AQUÍ.

Tags: A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Cap de Creus, Catalunya, Costa Brava,
Empordà, Girona, Pressupostos Participatius 2019, Pressupostos Participatius de Roses, Projectes finalistes,
Roses, Selecció, Vila de Roses, Votació popular
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L’expert informàtic, Bruno Pérez, ofereix a Roses una xerrada sobre ciber-seguretat

L’expert informàtic Bruno Pérez ofereix a Roses una xerrada sobre smartcities i
vigilància digital
El proper dijous, 7 de novembre, l’expert en seguretat informàtica Bruno Pérez
oferirà a Roses la conferència “Smartcities. Ens vigilen? A mi? Com?” . La xerrada,
d’accés lliure, tindrà lloc al a les 20 h, al Teatre Municipal.
Bruno Pérez és perit informàtic especialista en ciberseguretat. Va ser responsable de
noves tecnologies i telecomunicacions de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i se’l
coneix per la seva participació en televisió, ràdio i premsa com a assessor. Treballa
en l’àmbit de la seguretat a les xarxes socials, incidint molt especialment en els
riscos que assetgen els nens i adolescents, i ha col·laborat amb centres docents en
aquesta matèria.
Tags: "Smartcities. Ens vigilen? A mi? Com?", A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Badia de Roses,
Bruno Pérez, Cap de Creus, Catalunya, Costa Brava, Empordà, Girona, Roses, Teatre Municipal de Roses, Vila
de Roses, Xerrada
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que ERC tornarà a guanyar les eleccions
generals a Catalunya”
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El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va ser-hi a Roses en una trobada amb militants i
simpatitzants d'ERC

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha visitat aquest cap de
setmana l’Alt Empordà assistint a diferents actes a Llançà i Roses
Després de participar, dissabte a la tarda en un acte a la Casa del Mar de Llançà,
amb el portaveu republicà del consistori llançanenc, Guillem Cusí, i el senador Jordi
Martí, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent va ser-hi a la nit a
Roses amb militants i simpatitzants de la secció local d’ERC per parlar sobre
l’actualitat política a una setmana de les eleccions generals del pròxim 10 de
novembre.
Torrent va afirmar a Roses que “estem convençudíssims que tornarem a guanyar
perquè aquest país ha dit prou!, prou d’amenaces, prou de presons, prou de
repressió i prou d’imposicions i donarà la resposta a les sentències a les urnes i
per això estem convençudíssims que l’independentisme, el republicanisme i, en
aquest cas, Esquerra Republicana tornarà a guanyar les eleccions generals a
Catalunya”.
Respecte a si ERC tornarà a exercir l’abstenció per investir Pedro Sánchez com a
president, com va passar a les eleccions generals del passat mes d’abril, Roger
Torrent va afirmar que “el que farem serà defensar els eixos fonamentals del que
és aquest nou cicle polític que s’obre també ara a l’Estat i que són l’Amnistia, la
Llibertat i el Referèndum. Aquests tres elements són fonamentals no només per
les decisions que prengui Esquerra Republicana al Congrés dels diputats en
relació a la governabilitat de l’Estat, sinó especialment, a Catalunya també, en
aquesta nova fase política que s’ha obert amb les sentències i que tindrà una
concreció molt directa aquest 10 de Novembre”.
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En aquestes eleccions generals es presenta per primer cop tercer partit
independentista de Catalunya, la CUP, tot i això, el president del Parlament de
Catalunya va afirmar que dins l’independentisme “hi ha més unió de la que sabem
mostrar i explicar, però a la base estem molt més d’acord del que hem sabut
transmetre els últims mesos, i totes les forces polítiques independentistes som
conscients, i ho compartim, que aquest nou cicle polític ha de servir per
acumular forces electorals i socials per a que l’Estat es vegi obligat a seure’s a la
taula de negociació i diàleg”.

“

“L’independentisme té la capacitat d’entendre al que no pensa com nosaltres”
Roger Torrent va assegurar que “l’independentisme té la capacitat d’entendre al
que no pensa com nosaltres, i això ho hem de transmetre, i amb molta intensitat
cada vegada que podem perquè el projecte polític que tenim és per al conjunt de
la ciutadania d’aquest país, perquè la República és per a tots els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, i treballem pel conjunt dels catalans, i és evident que
hem de saber cosir grans majories i, sobretot, de posar-nos a la pell del que no
pensa com nosaltres per a que entengui les nostres raons i nosaltres entenguem
les seves”.
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