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La presència del mosquit tigre
s’allargarà a causa del canvi climàtic
Els experts anunciaven una eclosió del mosquit fins a mitjans de setembre, però les condicions climàtiques han allargat la
data S’han registrat un total de 354 observacions ciutadanes a tot Catalunya aquest any, una seixantena a Girona
AGNÈS SANTOS GIRONA

■ La manca de pluges i l’estiu calorós registrat enguany han facilitat la propagació del mosquit tigre més temps de l’habitual.
Els experts anunciaven una
eclosió del mosquit a partir de la
segona quinzena d’agost fins a
mitjans de setembre, però les condicions climatològiques han allargat aquesta data a finals de novembre.
Segons Eduard Marquès, responsable del Servei de Control de
Mosquits de la badia de Roses i del
Baix Ter, «es tracta d’una espècie
tropical que té la possibilitat de
sobreviure a l'hivern, per això el
considerem invasiu».
Marquès explica que després
de l’acumulació de les altes temperatures que s’han aplegat al
mar, tindrem un hivern de temperatures suaus. «Aquest estiu les
temperatures han estat tres graus
per sobre la mitjana; aquesta temperatura acumulada al mar, anirà
cedint i suavitzarà el clima. Abans
al novembre s’aturava l’activitat
del mosquit, però aquest any, tot
i ser una espècie tropical, preveiem que s’allargarà més la seva
activitat. Quan s’arriba als 
graus o per sota és quan s’atura
l’activitat».

Les xifres de possibles mosquits
tigre notificats a través de l'aplicació de Mosquito Alert (gestionat
per ICREA, el CSIC i CREAF)
mostren que aquest estiu no ha
estat problemàtic a les comarques
gironines.
Les dades a la primera quinzena d’agost informaven de  observacions ciutadanes. Avui dia
en són  a la província de Girona,
majoritàriament a Banyoles, Sant
Feliu de Guíxols i Girona ciutat.
Des de principis d’any se n’han registrat una seixantena, i hi ha hagut un total de  observacions
ciutadanes a tot Catalunya. Marquès explica que de moment al
Ripollès no tenen constància que
se n’hagi registrat cap per les baixes temperatures.
Del  al  es van registrar
 observacions de mosquit tigre
a la demarcació de Girona i  observacions de llocs de cria. Girona
va ser segon municipi amb més
observacions validades després
de Barcelona. Girona, Blanes i Palafrugell van ser els municipis més
afectats.
El mosquit tigre, científicament
conegut com a Aedes albopictus,
és una espècie invasora provinent
d’Àsia i té un radi d’acció relativament curt, d’uns  m del lloc de

Es tracta d’una espècie tropical
que pot sobreviure a l’hivern. DdG

cria. «En un període curt de temps
podran arribar altres espècies
d'origen tropical que ens envairan
a causa de la globalització», explica Marquès. «Els mosquits tigre
viatgen en forma d'ou, en contenidors i avions; l’entrada de tantes
espècies asiàtiques es dona pel
comerç asiàtic».
Marquès explica que actualment s’ha trobat una nova espècie asiàtica. «Aquest any es va des-

cobrir l'espècie Aedes japonicos,
que és més de clima fred i de muntanya. Aquest insecte va entrar per
Astúries. És un mosquit que té capacitat vectorial de transmetre
malalties i és molt possible que es
reprodueixi per la banda de la
muntanya, tant a la zona del cantàbric com del Pirineu».
Els mascles no piquen. Les femelles, però, sí que s’alimenten de
sang. Dipositen els ous en la paret
interna de recipients que contenen o poden contenir petites
quantitats d’aigua. Per això,
Eduard Marquès recomana tenir

Alerta per les intenses pluges, que podrien
superar el llindar de 20 litres en mitja hora
La Selva és una de les

comarques que presenten
un perill més alt durant
la jornada d’avui
DdG GIRONA

■ Protecció Civil ha activat
l’INUNCAT, el Pla Especial
d’Emergències per Inundacions
de Catalunya per la previsió de
pluges intenses que afectaran
principalment el prelitoral i el litoral. L'entrada d'una DANA (depressió aïllada d’aire fred en nivells alts de l’atmosfera) deixarà
els pròxims dies pluges fortes a
Catalunya. Les precipitacions seran molt intenses a les comarques
gironines. S'esperen «precipitacions fortes, ocasionalment molt
fortes, vents intensos i mal estat
de la mar», segons un comunicat
de l'Aemet.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de superar el llindar de 

l/m en  minuts especialment a
les comarques de tot el litoral i
prelitoral. Les pluges han d'afectar amb més intensitat les comarques del litoral de Girona, sobretot la Selva, i Barcelona i la resta
de la meitat est de Catalunya, amb
menor afectació.
Durant el dia d’avui, la previsió
és de pluja també intensa a molts
punts del litoral i prelitoral al matí,
i també a partir del migdia a la Catalunya Central i comarques de
Tarragona i l'Empordà. Les precipitacions aniran acompanyades
de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A més, no es descarta que es produeixi algun fenomen de temps sever, sobretot
al migdia.
Durant aquest episodi, es poden arribar a acumular precipitacions de fins a  litres per metre
quadrat. L'Aemet alerta a més
d'un significatiu descens tèrmic;
als Pirineus es preveuen nevades
a partir d'uns ./. metres.
Les pluges podrien provocar

incidències i complicar la mobilitat, segons Protecció Civil, a les
comarques més afectades per
l'avís, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Davant d'aquest episodi, Protecció Civil de la Generalitat recomana informar-se de la situació
meteorològica i les possibles afec-

L’entrada d’una DANA causarà
fortes pluges. ARXIU/MARC MARTÍ

tacions viàries abans de sortir de
casa. Convé extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant
de forma sobtada i convertir-se en
una zona extremadament peri-

controlats els recipients on es pugui acumular l’aigua als habitatges com les plantes ornamentals
o els testos, l’aire condicionat o els
bidons dels horts. «Són punts de
recollida de l’insecte. S’han de
buidar d’aigua o tapar-los amb
una mosquitera o hermèticament».
«La via pública compta amb
uns punts que són els de recollida
d'aigua pluvial: els embornals,
que és on més crien. Per exemple,
a Girona, que té un creixement
vertical, és molt important tenir
els embornals tractats», explica
Marquès.
La seva picada no es diferencia
de la d’altres mosquits. No obstant, acostuma a ser més insistent
i agressiu. Marquès explica que a
finals de temporada es mostren
més agressius. «No sabem molt
bé perquè però es demostra que
piquen més i que tenen actitud
més agressiva».
Des de l’any  Dipsalut i la
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Servei de Control de
Mosquits de la badia de Roses i el
Baix Ter, amb la col·laboració de
l’Agència de Protecció de la Salut,
desenvolupen el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre per tal
de lluitar contra aquesta espècie.
llosa.
Consells de seguretat
De la mateixa manera, Protecció
Civil aconsella no romandre a
prop de lleres, rius i guals i evitar
travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que
semblin portar poc cabal, aquest
es pot incrementar de forma sobtada. Recomana no deixar tampoc els cotxes aparcats en zones
inundables o torrents secs. Si les
tempestes van acompanyades
d'aparat elèctric, cal evitar situarse sota els arbres o torres elèctriques, extremar les precaucions en
les activitats a l'aire lliure en les
zones afectades per les pluges i les
situades aigües avall dels rius. Qui
condueixi de matinada ha d'evitar vies secundàries, especialment si són a prop de rius, rieres i
zones inundables. A banda del fenomen de pluja intensa i acumulacions importants, el SMC també
preveu fort onatge a tot el litoral
català, sobretot a la tarda al Baix
Llobregat i Barcelonès, amb onades de més de , metres i mar de
fons de l’est. Es recorda que cal
mantenir la prudència a les zones
afectades pel fort onatge.
Es preveu que demà les precipitacions quedin restringides i a
partir del migdia desapareguin.
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Esports
Reportatge. Diumenge es penjaven l’or a l’Europeu 3x3 sub-18 a Geòrgia amb una
selecció espanyola dirigida per l’empordanesa Anna Junyer, i ahir Laia Moya i Júlia
Soler, amb la seva companya Laura Méndez, tornaven a entrenar-se amb el Citylift
GEiEG Uni a Sant Narcís. Un títol resolt en dos dies amb un bàsquet «àgil i diferent».

«El 3x3 és un bàsquet
diferent, molt ràpid i àgil»
Les gironines Laia Moya i Júlia Soler, i la seva companya al Citylift GEiEG Uni

Laura Méndez, es reincorporen als entrenaments després de l’or a l’Europeu
Jordi Roura
GIRONA

L

’or que la selecció espanyola sub- de bàsquet
es va penjar diumenge a
l’Europeu x de Geòrgia té un sabor molt gironí. Començant per l’entrenadora, la figuerenca Anna Junyer, i acabant
per la plantilla, amb una aler banyolina, Júlia Soler, i una pivot de
Roses, Júlia Moya. Totes dues
comparteixen equip, el Citylift
GEiEG Uni, que aquest curs debutarà a Lliga Femenina , i estan entrenant amb la primera plantilla,
amb la qual ja han debutat a l’elit
tot i la seva joventut. A més, una altra component de l’equip espanyol x, Laura Méndez, ha arribat
aquest estiu a Sant Narcís per reforçar el GEiEG Uni en el repte de
competir a la segona categoria del
bàsquet femení espanyol. Només
l’andalusa Marta García (Segle
XXI), la quarta component de la

Soler, Moya i Méndez, les campiones del Citylift GEiEG Uni. ANIOL RESCLOSA

selecció, no té un vincle gironí.
Moya, Soler i Méndez van tenir
poc temps de celebració perquè
ahir a la tarda ja tornaven a ser a
Girona per reincorporar-se als entrenaments del GEiEG Uni al pavelló Lluís Bachs. A l’objectiu les
noies de Joan Pau Torralba ja hi tenen el debut oficial, dissabte, a
casa (.), contra el Barça CBS,
en la primera jornada de la Lliga
Catalana. Abans de tornar a la feina, Laia Moya explicava que «el
x és un bàsquet diferent, molt
ràpid i àgil» i destacava que poc té
a veure amb l’habitual de x. «Hi
ha països on es fan competicions
oficials d’equips x i cada vegada
la FIBA té més interès a donar a conèixer aquesta modalitat». Ella hi
ha arribat aquest estiu «quan em
van trucar per fer el preeuropeu a
Itàlia a finals de juliol». Espanya es
va classificar i, no satisfeta amb
això, a Tbilisi (Geòrgia) es va
penjar l’or sense perdre cap partit.
A la fase de grups van caure Ucraïna i Turquia; a quarts de final, Israel; a semifinals, França, i en el
partit decisiu pel títol, Alemanya
(-).
Júlia Soler també estava molt
orgullosa de l’èxit. Per ella aquesta
medalla va ser sorprenent: «No
ens ho esperàvem. Vam anar partit
a partit, a l’expectativa, i només havíem fet un entrenament totes
juntes a Girona abans de marxar a
Geòrgia. Amb l’Anna Junyer, la seleccionadora, ens coneixíem però
no m’havia entrenat mai, i vam tenir una bona entesa». La disciplina
del x també és nova per a l’aler
banyolina, que aquest estiu, a
més, havia quedat cinquena a
l’Europeu sub- en la modalitat
clàssica de x. Amb  anys i a les
portes d’una temporada on «vull
seguir creixent» amb el repte de

consolidar l’equip de Lliga  i ajudar, quan sigui necessari, el primer, també encetarà estudis: un
doble grau d’ADE i Economia a la
UdG.
El bàsquet x es juga en una
única part de  minuts, amb possessions de  segons. Els equips
tenen quatre jugadores, tres d’elles
en pista. I una de les curiositats és
que mentre el joc està actiu no es
pot tenir cap mena de contacte
amb l’entrenador. «Els temps
morts es fan només amb les jugadores, allà parlem de quins canvis
podem fer o què necessita l’equip.
Tot t’ho has de fer tu mateixa. La
veritat és que és una altra forma de
jugar, molt ràpida i àgil. En el bàsquet x tenen més valor les jugades i que es mogui la pilota, aquí
tot va amb més celeritat», apunta
Laia Moya, també de  anys, que
aquest curs combinarà el bàsquet
amb els estudis de Magisteri.
Moya, Soler i Méndez no són les
úniques jugadores vinculades a
l’Uni amb títol de x aquest estiu.
A l’Europeu sènior, Espanya hi va
guanyar la plata. Amb la base del
primer equip Núria Martínez a la
selecció. Que tres de les quatre
components de la selecció siguin
del mateix equip, el GEiEG Uni, és
un avantatge doble. La pivot de
Roses admet que «la meva compenetració amb la Júlia (Soler) és
molt gran perquè fa temps que juguem juntes, i a la Laura (Méndez)
també la coneixia de la selecció
catalana i l’espanyola». Ara, aparcada la internacionalitat d’aquest
estiu, per davant ve el repte de
consolidar el projecte de Lliga .
«Venim d’un gran èxit com va ser
l’ascens i ara ho intentarem donar
tot, sense oblidar, però, que l’objectiu és formar jugadores», assegura.

El Girona vol «seguir creixent» a Lleida
DdG GIRONA

■El Bàsquet Girona té aquesta nit
a Lleida (.) l’oportunitat de
classificar-se per a la fase final de
la Lliga Catalana LEB, que es disputarà el cap de setmana vinent,
precisament, a Barris Nord. Per
aconseguir-ho necessita guanyar,
però també li valdria perdre per,
com a màxim,  punts de diferència. L’equip d’Àlex Formento arriba al duel després de guanyar
l’Hospitalet (-), amb + d’ave-

rage. I els del Baix Llobregat, que
a la primera jornada havien guanyat el Lleida (-), ara tenen una
diferència de -. Si el Girona perd
d’, el seu average també es veuria reduït a - però es classificaria
perquè prevaldria el seu triomf en
el duel directe a Fontajau.
«Estem amb la confiança d’haver fet una bona feina. Contra
l’Hospitalet vam donar una bona
imatge, però l’equip també té ara
una càrrega i el cansament propi

d’aquest moment de la pretemporada. Serà un repte dificil», apuntava ahir el tècnic Àlex Formento.
El Lleida és l’únic equip de LEB Or
que juga aquesta Lliga Catalana i,
per tant, el gran favorit al títol, tot
i la derrota encaixada a l’Hospitalet. «Ells tenen molts jugadors que
continuen de l’any passat, quan
van fer una actuació destacada.
Per a nosaltres és una oportunitat
per seguir creixent. Un partit bonic
i il·lusionant», va afegir.

Hester prova un tir durant el Girona-Hospitalet. ANIOL RESCLOSA
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ROSES

Convoquen un congrés
per parlar dels problemes
que genera el top manta

La badia de Roses rep la
visita de dos vaixells de luxe

REDACCIÓ ROSES

El «Wind Surf» i el «Queen Miri» anaven en direcció a Cadaqués

L’Ajuntament de Roses està cansat de les problemàtiques que es
deriven del top manta ubicat al
passeig Marítim. Com que el govern municipal està faltat d’eines
i recursos per fer front a aquestes
dinàmiques il·legals, han decidit
fer un front comú amb altres municipis que pateixen el mateix fenomen.
Així doncs, Roses i altres pobles
de costa organitzaran, aquesta
tardor, un congrés sobre el top
manta. Segons ells, la millora
d’aquesta situació passaria per

una reforma del Codi Penal, de la
llei d’estrangeria, del mercat laboral i de les polítiques socials.
Aquesta idea es va fer pública
en el marc de l’últim ple municipal, en què Ricardo Morales, en
nom dels comerciants de Santa
Margarida, es queixava de falta
d’actuacions concretes.
«La intenció és ajuntar-nos tots
els pobles afectats per fer pressió
i que l’administració pugui arribar
a prendre un compromís de com
atacar entre tots el top manta», subratllava l’alcaldessa, Montse
Mindan.

Inscripcions obertes a les escoles
Psicomotriu i Preesportiva
REDACCIÓ ROSES

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

de P i P) i l’Escola Preesportiva
(r i n curs). Ambdues activitats
inclouen sessions mensuals de
natació a la piscina de Roses.
A partir de  inscrits, l’Ajuntament ofereix també un servei de
transport per traslladar els participants des de les escoles a la zona
esportiva.

EMPORDÀ

REDACCIÓ ROSES

Durant la setmana passada, des
del passeig Marítim de Roses es va
poder gaudir de l’espectacularitat
de dos vaixells de luxe que van
passar navegant per la badia,
mentre anaven direcció a Cadaqués.
El primer a deixar-se veure va
ser el luxós Wind Surf, un dels cinc
iots de vela més grans del món,
que va fondejar la badia de Roses
el passat dilluns  de setembre. El
vaixell és propietat de la companyia Windstar, té capacitat per
acollir fins a  passatgers i 
tripulants, i té unes dimensions
que arriben fins als  metres de
llargada.
El capità del vaixell, Pedro Pinto, va obrir les portes de la seva
embarcació per rebre els representants de l’Ajuntament de Roses, de Ports de la Generalitat i del
Patronat de Turisme. Després de
visitar les instal·lacions, les institucions li van fer entrega del llibre
de fotografies de Roses de Jordi
Velasco.
Després de la visita el vaixell tenia programat continuar la ruta
en direcció a Cadaqués.
El «Queen Miri», des de Las Vegas
El segon iot que es va deixar veure
per Roses la setmana passada va
ser el Queen Miri.
L’embarcació destaca pel seu
espectacular i modern disseny, i
per les seves grans dimensions.
Una de les característiques que
també són destacables del vaixell
és la seva velocitat, i és que pot
arribar fins als  nusos, una xifra
que és equiparable a la que naveguen els creuers.
El propietari de l’embarcació
és l’empresari Sheldon G. Adel-

El «Wind Surf» va rebre la visita dels representants de l’Ajuntament.
LLORENÇ GIFREU

El iot Queen Miri destaca pel seu disseny i dimensions.

son, i és una de les persones més
conegudes de Las Vegas. Adelson
disposa d’una gran quantitat de
casinos i hotels a aquesta ciutat

d’Estats Units.
El Queen Miri va passar per Roses en direcció a Cadaqués, on va
fondejar.

Una nova comissió es farà
càrrec de la nomenclatura
de vies i espais públics

L’Oficina de Català
de Roses obre les
inscripcions per als
cursos de català

AIDA VILAR ROSES

El Consorci per a la Normalització Lingüística, a través de l’Oficina
de Català de Roses, ha iniciat el
curs amb una àmplia gamma de
cursos, per donar resposta a les necessitats d’aprenentatge que es detecten al municipi. El centre ha
obert el termini d’inscripcions per
fer efectiva la inscripció als cursos
de català.
Des del passat  de setembre i
fins al dia  estan obertes les inscripcions al curs en línia de nivell
Superior (C) i per als cursos de
Parla.cat en modalitat combinada.
Pel que fa als cursos presencials,
les inscripcions estaran obertes
des del  fins al  de setembre.

El Govern Municipal de Roses
va impulsar la creació de la Comissió del Nomenclàtor, en el marc
del ple del passat  d’agost.
El projecte, que va néixer durant el passat mandat però s’ha
impulsat en els darrers mesos, té
l’objectiu d’establir un nou òrgan
que es faci càrrec de tot allò que fa
referència a la nomenclatura de
vies i espais públics d’arreu del
municipi.
D’entre les tasques que seran
competència de la nova comissió
en destaquen algunes com ara: fixar noms per espais que encara no
en tenen; reformular la nomen-

clatura de vies que s’assemblen,
com ara carrer Paul Gauguin i carrer Ramal de Paul Gauguin; posar
noms de personalitats il·lustres en
vies públiques; fomentar els noms
femenins; i reformular aquelles
denominacions que no concorden amb els valors que es volen
transmetre des del consistori. A
part d’això, també hauran de tenir
cura de protegir la toponímia pròpia del poble, ja que és reflex de la
història municipal.
Tot i que l’última responsabilitat a l’hora de canviar noms serà
sempre de l’Ajuntament, l’òrgan
ha de servir per fomentar la participació ciutadana.

REDACCIÓ ROSES
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El jutjat deixa a un pas de
judici Marta Felip per l’1-O

La velocitat de l’AVE que va a
França per Figueres-Vilafant
cau entre 130 i 160 km/h

D’altra banda, l’alcalde de Castelló ha de declarar al jutjat el 29 d’octubre
REDACCIÓ FIGUERES / CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’exalcaldessa de Figueres Marta Felip i l’alcalde de Castelló
d’Empúries, Salvi Güell, apareixen en la primera línia de l’actualitat judicial acusats de desobediència arran de l’ d’Octubre del
. El jutjat d’instrucció número  de Figueres ha acordat seguir
amb el procediment obert contra
Marta Felip, actual secretària general del Departament d’Empresa
i Coneixement. El magistrat ha

dictat la interlocutòria i ha traslladat el cas a la fiscalia i a les acusacions perquè formulin els seus escrits d’acusació i que en un termini de deu dies sol·licitin la celebració d’un judici. Segons recull la resolució, Felip va permetre l’obertura de quinze locals municipals
tot i que sabia que el Tribunal
Constitucional havia prohibit la
celebració del referèndum. El magistrat rebutja els arguments de la
defensa, que va demanar l’arxiva-

ment del cas.
D’altra banda, el mateix jutjat
d’instrucció número  de Figueres
ha citat a declarar l’alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell,
arran de la querella de la fiscalia
per donar suport a l’-O. El polític
republicà ha de comparèixer davant del jutge el  d’octubre pròxim. El jutjat l’ha citat com a investigat per un presumpte delicte de
desobediència i prevaricació amb
relació al referèndum.
EMPORDÀ

Solidaritat El càmping
Salatà organitza una
donació de sang
 El passat dijous 5 de setembre el
càmping Salatà de Roses va organitzar una donació de sang. L’activitat es
va fer en el marc de la campanya
«Càmping solidari», en la qual participen nou càmpings altempordanesos
de l’Associació de Càmpings Gironins.
La campanya es basa en les donacions de sang, els tallers de polseres
solidàries i l’adhesió al «Mulla’t».

RENFE

El tren de Madrid a
Barcelona i el de Madrid al
litoral de Llevant circula a
una mitjana superior a 200
REDACCIÓ FIGUERES

La velocitat dels trens d’alta velocitat ha caigut una mitjana d’entre  i  quilòmetres per hora
en la línia internacional que passa
a França per Figueres-Vilafant, segons s’exposa en un estudi de la
CNMC (Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència) sobre
la liberalització del transport de
viatgers per ferrocarril a Espanya.
L’estudi, del qual s’ha fet ressò el
diari Público, destaca també que
aquests trens registren, generalment, «velocitats operatives
allunyades de les teòriques per a
les quals van ser dissenyades les
infraestructures».
En el mateix document apareixen també unes dades comparatives: Els AVE que van de Madrid
a Barcelona i al litoral de Llevant
superen els  quilòmetres per
hora de mitjana i els d’Andalusia
s’apropen a aquesta velocitat. En

La línia de Figueres-Vilafant.

Les dades s’exposen
en un estudi que ha fet públic
la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència
canvi, els AVE que utilitzen els
corredors transversals i els de la línia internacional que creua a
França per Figueres-Vilafant registren «mitjanes que oscil·len entre els  i els  quilòmetres per
hora, velocitats més properes a les
dels serveis de llarga distància».

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

FUNERÀRIA EMPORDANESA

· Tot quedarà solucionat per als seus familiars.

TANATORI LLANÇÀ I TANATORI FIGUERES
972 67 22 11

Amb la garantia d’un servei de qualitat Àltima.
BARCELONA RONDA DE DALT · L’HOSPITALET GRAN VIA
L’HOSPITALET RONDA · BAIX LLOBREGAT · PENEDÈS · GARRAF
BAGES · EMPORDÀ · RIPOLLÈS · VALLÈS

900 230 238

(24 h)

www.altima-sﬁ.com
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La Caixa ha ofert itineraris
d’inserció laboral a 38 interns

L’atur puja a la comarca
i arriba als 6.099 a l’agost,
205 més que a finals de juliol

Tots els participants del programa Reincorpora van aconseguir feina

AIDA VILAR FIGUERES

EMPORDÀ

REDACCIÓ FIGUERES

El programa Reincorpora de
l’entitat bancària la Caixa va oferir
itineraris d’inserció sociolaboral
a  adults i joves de centres penitenciaris i de centres educatius de
Justícia Juvenil gironins durant
l’any passat. El projecte, fet amb el
Departament de Justícia de la Generalitat a través del CIRE, va dirigit a població reclusa de tot Catalunya en la fase final de la seva
condemna. El programa es desenvolupa al Centre Penitenciari
Puig de les Basses de Figueres, al
Centre Educatiu de Justícia Juvenil Montilivi, el Medi Obert Girona i el Centre Obert Girona.
El programa ofereix itineraris
personalitzats i adaptats a les necessitats tècniques i personals
dels interns. En el marc de Reincorpora es combina formació, accions de servei a la comunitat i integració laboral, amb l’objectiu
d’ampliar les competències, reforçar valors i millorar habilitats personals i professionals que ajudin
en el camí que fa cap a la plena inclusió social i laboral.
La col·laboració amb tres entitats socials de Girona (OSCOBE,
Càritas Girona i Altem Figueres)
és el que fa que es puguin oferir els
itineraris de reinserció adaptats a
les necessitats de cada participant, gràcies als tècnics de Reincorpora i els tècnics del CIRE, que
dissenyen i pacten amb els parti-

L’Alt Empordà va tancar el mes
d’agost passat amb un total de
. persones apuntades a les
llistes de l’atur, segons un informe
publicat per l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada suposa un augment de  persones respecte al
nombre de desocupats del mes de
juliol.
Analitzant els municipis en detall es detecta que aquells on hi ha
registrats més treballadors a l’atur
són: Figueres, amb . persones

sense feina; Roses, amb ; Castelló d’Empúries, amb ; l’Escala, amb ; Vilafant, amb ; la
Jonquera, amb ; i Llançà, amb
 persones sense feina.
A l’altra banda, s’hi situen els
municipis de l’Alt Empordà amb
menys aturats, que són: Vilaür,
amb una persona aturada; Siurana, amb dos aturats; Palau de Santa Eulàlia i Vilamaniscle, amb tres;
Cantallops, Masarac, Mollet de
Peralada i Vilanant, amb cinc; i
Riumors, amb sis persones a les
llistes de l’atur.

OPINIÓ

Alguns dels reclusos del Puig de les Basses participen en el programa.

El programa es dirigeix a la
població reclusa de Catalunya
que estigui en la fase final
de la seva condemna
cipants l’itinerari. Les xifres d’integració laboral dels interns avalen la consolidació del programa.
Resultats cinc vegades més bons
El , tots els participants que
van acabar el seu itinerari d’inserció sociolaboral van aconseguir
una feina. Aquest percentatge
s’ha quintuplicat des dels inicis de
Reincorpora, l’any . L’any

passat  interns van obtenir una
feina a través de Reincorpora gràcies a la col·laboració de  empreses gironines. Des que es va
posar en marxa Reincorpora, hi
han participat un total de . interns de tot Catalunya, . dels
quals han trobat feina per la implicació de més d’un miler d’empreses contractants.
«Volem facilitar que les persones privades de llibertat puguin
reconduir el seu projecte vital»,
explica el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i afegeix que «actualment, tres
de cada quatre participants en el
programa aconsegueixen feina».

PRODUEIX LA TEVA PRÒPIA ENERGIA
I OBLIDA'T DEL PREU
ARA ÉS POSSIBLE

Des de la més petita instal·lació per a autoconsum fins a qualsevol projecte lligat al teu negoci.
T’oferim: assessorament, realització i tramitació.

Crta. Nacional II- 1,4 17771 Santa Llogaia d'Àlguema Girona
C/ Vilallonga, 7-9 17600 Figueres · Tel. 972 67 19 99 – saiga@saiga.es

Jordi Esteve
VITICULTOR I ENÒLEG

EL NOU VI DE RABÓS
Rabós, el reducte gal de la
vinya empordanesa,
gaudeix de bona salut
després que gent jove
forastera iniciés projectes
al voltant de la vinya i el vi

E

ns trobem a Rabós, al
peu de l’Albera, un poble desconegut per a
molts. Rabós és un poble lligat històricament a la vinya. El , en una vinya del
coll de Fornell, es localitzen els
primers ceps infectats de fil·loxera en aquest costat de frontera,
aquesta plaga que va afectar la
vinya europea. Trobem un dur
terreny de pissarra gresosa que
sosté unes vinyes envoltades de
boscos, la qual cosa fa que
l’equilibri de la planta es trobi en
un estat magnífic. Caminant pels
voltants i descobrint els antics
cellers de les cases ens podem
fer una idea d’aquest passat històric de raïm, sucre i fermentació. La vida entorn de la vinya,
l’hort i l’olivera.
Les antigues vinyes de Rabós
són fetes d’una mixtura de varietats important. Podem diferenciar les de menja i les de vi. Picapolls, jaumincs i moscats. Lledoners i carinyenes de tots colors.
També varietats certament rares
com roig de la costa, saixal·là,
francesos... D’aquestes vinyes
que antigament eren el pa de
cada dia, actualment en queden
de comptades. Tenen un valor
històric i ampelogràfic incalculable. Conservem-les.
Passen els anys i arriben forasters al poble, petits projectes
de respecte per l’entorn. Viticultors que reviscolen aquelles vinyes que havien quedat en de-

sús. Rim () i Vinyes Tortuga
() són dos cellers de vins de
mínima intervenció en què la
mirada a la vinya és constant. Interpreten l’Albera i en fan vins.
Recuperen vinyes i història local.
Donen valor al territori, creen
teixit social i projecten futur sostenible. Són projectes de vida. És
important que vingui gent de
fora, ja que la seva mirada neta
del territori ajuda a revitalitzar la
zona. A aquests nous projectes
s’hi sumen els altres cellers locals, Cellers d’en Guilla (),
Castelló-Murphy (, amb
una història al darrere impressionant) i el celler de Can Navarra (es desconeix exactament la
data, però durant tot el segle
passat ja se n’hi elaborava). Altres projectes vinculats entorn
del vi s’han establert al poble,
com el de Tom Craven al Mas
Roquer amb el seu Vinnaturo.
La vida i el vi s’amplien i el
 neix Contraban, la primera
fira de vins naturals de les comarques gironines de la mà de
Jordi Esteve (Rim), actualment
compartint l’organització amb
Noemí Morales (Atelier mkt &
events), amb el suport de l’Ajuntament i la suma de totes les entitats i col·laboradors. En la seva
tercera edició, Contraban té una
afluència de públic de quasi un
miler de persones. Amb un clar
homenatge al contraban i a la
vida transfronterera, la fira
compta amb cellers de costat i
costat de l’Albera.
I la vida a Rabós va creixent i
agafant forces, petites vinyes,
gent jove, noves energies, mirada al futur conservant el passat.
Sinergies que sumen i creixen.
Rabós d’Empordà de mica en
mica es va convertint en un pol
important de vinya ecològica i
vins naturals.
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El Roses, l’Escala
i l’Escolàpies ja
coneixen el calendari
de Tercera Catalana
La temporada comptarà amb sis derbis
altempordanesos, dos a l’octubre Els tres

conjunts arriben en situacions molt diferents
TERCERA CATALANA FEMENINA
IGNASI QUINTANA FIGUERES

Com a Tercera Catalana masculina, la Tercera femenina comptarà, si res no canvia, amb tres
equips comarcals, en aquest cas
el Roses, l’Escala i l’Escolàpies. Els
tres equips hi arriben amb condicions molt diferents. Per un costat,
el Roses ve de fer una temporada
a Segona on no va poder guanyar
cap partit, i a Tercera intentarà recuperar les bones sensacions a la
pista, amb un grup format per jugadores de l’equip de Segona Catalana complementat amb noies
de la casa.
El debut de les rosinques entrenades per Víctor González, a més,
serà amb un dels rivals forts de la
categoria, el Vedruna Palamós. La
cita és a casa, el dissabte  de setembre ( h).
Per l’altre costat, l’Escala, que

g

ELS DERBIS

La lliga comptarà amb sis derbis
entre els equips de la comarca
PARTIT
L’Escala-Roses

DATA
5.10.19

L’Escala-Escolàpies

19.10.19

Escolàpies-Roses

14.12.19

Roses-L’Escala
Escolàpies-L’Escala
Roses-Roses

Font: FCBQ

25.1.20
8.2.20
18.4.20

EMPORDÀ

ha estat segon les últimes tres
temporades, i que ha intentat buscar una plaça a Segona, provarà
sort de nou per aconseguir un ascens que es resisteix. Aquesta
temporada és un dels equips candiats a ser a les posicions capdavanteres. Les noies de Susi Martí i
Pau Esponellà s’iniciaran a la pista
del nouvingut Celrà, el diumenge

ELS EQUIPS
Total (14)
TERCERA CATALANA GRUP 5
1. Roses
2. L’Escala
3. Escolàpies
4. Porqueres
5. Olot
6. Fontajau
7. Lloret de Mar
8. Sant Gregori
9. Vedruna Palamós
10. Caldes de Malavella
11. La Vall d’en Bas
12. Celrà
13. Salt
14. Santa Coloma de Farners

 ( h).
Finalment, l’Escolàpies encara
no sap de manera definitiva si jugarà a Tercera o a sots-, malgrat
que el club les ha inscrit en aquesta categoria. Les de vermell van
ser a la cua de la classificaició la
temporada passada, després
d’una campanya molt irregular i
amb moltes baixes. El seu debut
és a casa contra el Sant Gregori,
dissabte  ( h).
Dos dels derbis, ben aviat
La casualitat del calendari ha fet
que dos dels derbis es disputin
ben aviat, els dos amb l’Escala

El derbi de Segona del Roses a Vilafant, i un matx de l’Escala a casa.

com a local. El primer a la jornada
, contra el Roses, dissabte  d’octubre ( h), i el segon a la jornada
, contra l’Escolàpies, dissabte 
d’octubre, a la mateixa hora.

Callavé, Camps, Quintana i Sala començaran
el curs de Segona a casa contra el Blanes
SEGONA CATALANA
REDACCIÓ FIGUERES

Quatre altempordanesos militaran aquesta temporada a Segona Catalana, a les files del CEB Girona B. Joel Callavé (Figueres), Ignasi Quintana (Figueres) i Pep
Camps (Vilabertran) disputaran

la segona temporada com a sènior al club gironí, amb qui van
pujar de categoria la temporada
passada. A l’equip, s’hi ha incorporat Pep Camps (Palau de Santa
Eulàlia), que jugarà la primera
temporada com a sènior al club
gironí.
El debut dels de vermell serà a

casa contra el Blanes, el dissabte
 de setembre ( h), un dels
equips potents de la categoria,
com també ho és el rival de la segona, dissabte  d’octubtre, el Ripoll.
Els gironins s’enfrontaran també amb el Bescanó, el Quart, el
CESET, el Santa Eugènia de Berga,

el Sant Celoni, el Lliçà d’Amunt ,
el Pineda de Mar, el Tona, el Cassanenc i el Granollers .
Malgrat que són un equip jove
i que debuta a la categoria, el CEB
Girona B intentarà fer un bon paper per salvar, almenys, la categoria que tant els va costar aconseguir la temporada passada.

L’altre derbi, en canvi, serà cap
al final de temporada, ja que l’Escolàpies-Roses no es jugarà fins al
 de desembre, a la jornada .
La cita serà a Figueres ( h).

LA CITA

28.09

Contra el Blanes (20 h), un dels
equips forts de la categoria
 Els gironins del CEB Girona iniciaran
la lliga a casa contra el Blanes (20 h) el
dissabte 28 de setembre. L’horari habitual de joc serà aquest, després del
partit del primer equip, de Copa.

EMPORDÀ

Adepaf El sènior mixt es posa en marxa Lliga Femenina 2 Primer amistós de Jòdar Copa Esponellà guanya Juanola (60-69)
 El sènior mixt del Club Bàsquet Adepaf Figueres es va posar
en marxa la setmana passada. L’equip, format per jugadors del
Centre de Lleure el Dofí i la Fundació Altem va competir la temporada passada a la lliga d’equips amb diversitat funcional.

 La rosinca Anna Jòdar va disputar la setmana passada el primer amistós de pretemporada amb el GEiEGUni Girona, equip
amb el qual va pujar a Lliga Femenina 2, procedent de Copa Catalunya. Les gironines van guanyar el Banyoles de manera clara.

 Els dos jugadors de l’Alt Empordà que juguen a Copa Catalunya
aquesta temporada es van enfrontar dimecres de la setmana
passada. L’escalenc Pau Esponellà, amb la Bisbal, va vèncer el figuerenc Marc Juanola, amb el Salt, per un ajustat 60-69.
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A la dreta, Laia Moya, amb les seves tres companyes de selecció.

La rosinca Laia Moya guanya
l’Europeu de bàsquet 3x3 U18
amb la selecció espanyola
Entrenades per la figuerenca Anna Junyer, van vèncer a la final Alemanya

(17-16) després de fer el mateix contra Turquia, Ucraïna, Israel i França
CAMPIONAT
REDACCIÓ FIGUERES

Laia Moya, jugadora del GEiEG
Uni Girona formada al Club Bàsquet Roses, es va proclamar campiona del Campionat Europeu
x U amb la selecció espanyola, disputat a Tbilissi (Geòrgia).
Les jugadores entrenades per la
coneguda figuerenca i exjugadora
professional Anna Junyer van fer
un ple de victòries en tota la competició, liderades per Marta García, millor jugadora del torneig i
autora dels  dels  punts de la
final contra Alemanya, que van
guanyar per la mínima (-).
Un recorregut dur
Per arribar a la final, les espanyoles es van desfer de Turquia (), Ucraïna (-), Israel (-) i
França (-). En el cas de Moya,
va anotar , , ,  i  (final) punts
respectivament (en x els punts
en compten d’un i de dos punts i

CLASSIFICACIÓ
U18 3X3 FEMENÍ
1. Espanya
2. Alemanya
3. Rússia
4. França
5. Turquia
6. Hongria
7. Israel
8. Bèlgica
9. Països Baixos
10. Ucranïa
11. Romania
12. Geòrgia

no de dos i de tres com en el bàsquet de x).
La rosinca està en ratxa, ja que
va col·laborar en l’ascens del se-

EL RECORREGUT
Fase de grups
Turquia
Ucraïna

(17-18)
(9-16)

Quarts de Final
Israel

(17-9)

Semifinal
França

(10-11)

Final
Alemanya

(16-17)

gon equip de l’Uni de Copa Catalunya a Lliga Femenina , i va ser
sotscampiona d’Espanya amb el
seu júnior, aquest passat juny.

EMPORDÀ

Arbitratge Yasmina
Alcaraz xiula al B3
de Mont-real de 3x3
 L’àrbitra de Castelló d’Empúries
Yasmina Alcaraz va xiular el cap de
setmana passat en el B3 de Montreal, a la vuitena etapa del FIBA
World Series 3x3 en homes i la dotzena etapa del FIBA World Series 3x3 en
dones de bàsquet. La cita formava
part de la fase classificactòria de la
primera vegada que disputaran els
Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i
comptava amb els millors jugadors
internacionals de bàsquet 3x3.
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Vint-i-sis rosincs participen
en el setè social del Roses
La pròxima cita del certamen és aquest diumenge, dia 15, a Torroella
EMPORDÀ

PESCA ESPORTIVA
REDACCIÓ ROSES

El Club de Pesca Esportiva de
Roses La Perola va participar, ara
fa uns dies, en la setena prova de
la desena Lliga de surfcasting, que
organitza el mateix club. En
aquest cas la cita va ser a la platja
de Griells, l’Estartit, i va comptar
amb la presència de  socis del
club rosinc.
La prova va finalitzar proclamant-se com a guanyador el pescador de Caldes de Malavella Sergi Giménez amb un pes total de
. kg. En segona posició va
quedar Vicente Torrer amb un pes
de . kg, en tercera posició i
completant el podi va quedar Victor Pino amb un pes de . kg.
Tots tres es van endur medalla i
esquer gratuït per a la següent
prova a càrrec del club.
La peça gran de prova se la va
emportar en Leandro Caceres llisa amb un pes de gr, guanyant
un trofeu i un val de   de la botiga de pesca l’Art de la pesca  Palafrugell.

Gemma Torrent amb Carles Ramonet i Jordi Masquef.

El CGR Figueres presenta
el setè Figueres Cup
al diputat d’Esports
Jordi Masquef va rebre

Els premiats de l’última edició.

En finalitzar la prova, el club va
realitzar el sorteig de diversos premis: Velin Kanev va guanyar una
paletilla, Jordi Segura i Moises Milla, un val d’esquer gratuït per la següent prova, Alejandro Soria, un
val de descompte de   per cortesia de l’art de la pesca  Palafrugell i, finalment, Jesús Castillo, un

Mini i cadet femení de
l’Escolàpies, de torneig
de pretemporada
BÀSQUET
REDACCIÓ FIGUERES

Dos equips de l’Escolàpies Figueres van participar en un torneig de pretemporada el cap de
setmana passat. D’una banda, el
mini femení va disputar la a
edició del torneig de Sant Julià de
Vilatorta, on van acabar en cinquna posició després de jugar un total de cinc partits.
De l’altra, el cadet femení va
participar en la Copa Maresme
, que es va fer a Blanes. Les figuerenques van arribar a semifi-

Gemma Torrent per
comentar una edició que es
farà el 28 i el 29 de setembre

nals, on van perdre amb l’equip
amfitrió. «El torneig va ser una
molt bona ocasió per jugar els primers partits de la temporada i
avançar en la preparació», expliquen des del club figuerenc.
14 equips inscrits
El club vermell ha inscrit per a
aquesta campanya - 
equips. Tres de categories de no
formació, un sènior masculí a Territorial, un sots- masculí i un sènior femení a Tercera Catalana. La
resta de conjunts són de categories de formació.
EMPORDÀ

El mini femení, a Sant Julià de Vilatorta.

val de descompte de   per cortesia de Gran Kaptura.

GIMNÀSTICA RÍTMICA
REDACCIÓ GIRONA

Diumenge, el pròxim
El pròxim social del Club de Pesca
Esportiva Roses La Perola es duu a
terme aquest diumenge,  de setembre, a Torroella de Montgrí,
Gola del Ter, de  a  hores.

Inscripcions
a les activitats
esportives
municipals de
Roses, del 12 al 20
INFANTIL
REDACCIÓ ROSES

Roses ja té a punt el programa
d’activitats esportives municipals,
que començaran el proper  de
setembre. Del dia  al , però,
serà el període per fer les inscripcions de les dues opcions que
s’ofereixen: per una banda, l’escola psicomotriu (per a nens de P i
P) i, de l’altra, l’escola preesportiva (r i n curs). Ambdues activitats inclouen sessions mensuals
de natació a la Piscina de Roses.
Cal recordar que per iniciar l’activitat es necessita un mínim de deu
alumnes inscrits, mentre que, a
partir de  inscrits, l’Ajuntament
ofereix també un servei de transport per traslladar els participants
des de les escoles Montserrat Vayreda, Vicens Vives, Narcís Monturiol i Els Grecs, fins a la zona esportiva.

Portes obertes al Club Tennis
Figueres aquest divendres
Aquest divendres,  de setembre, de . a  h, l’Escola de
Tennis del Club Tennis Figueres
obre les portes a tots els nens i nenes entre  i  anys interessats a
iniciar-se en aquest esport.

La presidenta del Club Gimnàstica Rítmica Figueres, Gemma
Torrent, va presentar dijous de la
setmana passada la setena edició
del Figueres Cup, que es durà a
terme el  i el  de setembre al

pavelló Roser Llop, a la Diputació
de Girona, encapçalada pel diputat Jordi Masquef, i també amb la
presència del tècnic Carles Ramonet.
Aquesta institució donarà suport a un certamen que comptarà
amb presència de més . esportistes nacionals i internacionals, representant setanta-cinc
clubs i divuit nacionalitats (quatre
continents), i una masterclassque
tindrà la presència d’esportistes
amb medalles olímpiques en
gimnàstica rítmica, segons informen des del club figuerenc.
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Guillem Pujeu, abandó
i onzè lloc a Silverstone
El figuerenc competia amb Salom a la quarta cita de la GT Cup Open
EMPORDÀ

AUTOMOBILISME
REDACCIÓ FIGUERES

Guillem Pujeu va participar el
cap de setmana passat en la quarta prova de la GT Cup Open, que
es va disputar al circuit de Silverstone, Anglaterra. El pilot de Figueres no va tenir un cap de setmana
fàcil en el retorn a la competició
després de les vacances d’estiu. A
la primera prova, va haver d’abandonar per culpa del toc d’un rival,
mentre que a la segona carrera va
ser onzè. Malgrat tot, «el cotxe ha
evolucionat bé, el ritme no ha estat dolent, així que anem a Barcelona amb optimisme», explica el
jove pilot que corre amb el McLaren S GT.

Pujeu buscarà sumar més punts a Barcelona.

Barcelona, el 21-22
La prova de Barcelona, la cinquena del mundial, se celebra el cap
de setmana del  i  de setem-

bre on intentaran sumar més
punts; ara, Pujeu, que competeix
amb Salom, són setzens amb
quinze punts, mentre que els

REDACCIÓ FIGUERES

El Centre Excursionista Empordanès comença la temporada
amb la travessa Ulldeter-Coll
d’Ares, aquest diumenge,  de setembre, de  quilòmetres. És la
primera excursió de les sis que
s’emmarquen sota el nom De la

EMPORDÀ

El rosinc i palauenc
és a 132 punts de Márquez,
quan queden 175 punts (set
proves) per disputar-se

AUTOBOMILISME
REDACCIÓ ROSES

companys de l’equip McLaren De
Fulgencio i Vivacqua són onzens
amb vint-i-tres. En total, l’equip va
desè amb sis punts.

El Centre Excursionista Empordanès
comença amb la Ulldeter–Coll d’Ares
CURSA

Últimes opcions de
Viñales per no dir adeu
al Campionat de MotoGP

muntanya al mar. Es tracta d’excursions en format travessa que
s’iniciaran al naixement del riu
Ter al Ripollès i acabaran el mes
de juny a Llançà després de travessar el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt
Empordà.
Les inscripcions es poden fer
fins al divendres  ( h). Qui ho
vulgui es pot inscriure per internet

HOMES I DONES

a la pàgina www.cee.cat i també de
manera presencial a la seu del Casino Menestral, els dilluns entre
les  i les h.
Les següents proves seran: Coll
d’Ares-Vilaroja ( de novembre),
Vilaroja-Maçanet ( de novembre), Maçanet-La Jonquera ( de
març), la Jonquera-Rabós ( de
maig) i Rabós-Llançà ( de juny).
CURSA

Més de 250 inscrits
La Cursa de la Dona de Roses d’aquest
diumenge s’acosta al miler de participants per a la Despertaferro
REDACCIÓ BÀSCARA

REDACCIÓ ROSES

La Cursa de la Dona de Roses se celebra aquest diumenge, i ja compta
amb  inscrits, tant homes com dones. En l’àmbit competitiu, però,
només els temps de les dones compatbilitzaran. La cursa està organitzada per la Fundació Roses Contra el Càncer, i l’hora de sortida és a les
 h, tot i que el recorregut s’ha de confirmar encara. Cada participant
fa un donatiu de  euros a la Fundació.

Per la Diada de Cataunya, dimecres, se celebra la desena edició de
la Despertaferro a Bàscara, que de
moment compta amb  inscrits.
La cursa compta amb tres recorreguts, ,  i  km i una txiquicursa
per a menors de deu anys.

Maverick Viñales és a una prova
del Campionat de MotoGP de dir
adeu al títol. El de Roses i Palausaverdera és a  punts del líder,
Marc Márquez, quan queden 
punts per disputar-se, set proves.
La pròxima cursa és aquest cap de
setmana,  i  de setembre, a
San Marino (Itàlia).
El pilot de Yamaha Movistar va
de menys a més en la temporada,
però en cas que la diferència de
punts abans del següent gran premi, Aragó (- de setembre), sigui més gran de  punts, Viñales
haurà de dir adeu al títol de Mo-

Rècord de
participants (295)
en la tradicional
Travessia del Port
de Cadaqués

Maverick Viñales.

toGP, malgrat que encara tindrà
molt vives les aspiracions al segon
lloc, i millorar els resultats de la
temporada passada, en què va ser
tercer.
EMPORDÀ

NATACIÓ
REDACCIÓ CADAQUÉS

El Club Swimfaster Salt va organitzar, com és tradició per aquestes
dates, la Travessia del Port de Cadaqués el cap de setmana passat,
coincidint amb la festa major del
poble. En total hi van participar fins
a  nededors,  a la travessia
de  metres, i  en la Travessia
Kids, de  metres. La xifra supera
les anteriors edicions.
Els guanyadors absoluts de la
prova van ser Gerard Roura, Marc
Luque i Etor Lacunza, en la categoria masculina, i Berta Gelabert,
Joana Artis i Marta Gargallo, en la
femenina. Des de l’organització
volen «agrair el suport de tothom
que va fer possible la prova».

www.figueres.cc

Els dos podis dels guanyadors.
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CLUB TENNIS ROSES

TEMPS DE MÚSICA
TEMPS DE MÚSICA

Tennis i pàdel per a petits
i grans en pistes renovades
Des del club afirmen que no cal ser soci per practicar-los
L’EMPRESA

CLUB TENNIS ROSES
ROSES

ADREÇA: crta. Mas Oliva, 53
TELÈFON: 631 359 187
WEB: www.clubtennisroses.com

Temps de Música ofereix múltiples projectes dins i fora de l’escola.

Temps de Música inicia el
nou curs amb l’ampliació
del seu projecte educatiu
L’escola té 19 anys de trajectòria a Figueres
L’EMPRESA

TEMPS DE MÚSICA
FIGUERES

ADREÇA: Mare de Déu de Montserrat, 21
TELÈFON: 972 676 383
WEB: www.tempsdemusica.cat

REDACCIÓ FIGUERES

L’escola Temps de Música de Figueres posa en marxa un nou curs
amb l’ampliació del seu projecte
educatiu. «Tothom que tingui ganes de fer música hi té el seu lloc.
No importa l’edat, ni els coneixements previs que es tingui. Tocarà
des del primer moment i, mentre
toca i gaudeix amb els companys
o individualment, aprendrà llenguatge musical» explica la direcció del centre.
«Creiem fermament que la música s’ha de viure amb tot el cos,
per això ens servim de l’expressió
teatral i corporal, la rítmica i la percussió, així els alumnes poden
moure’s, coordinar els moviments
i expressar, amb tot el seu cos, les
seves emocions. Des que són ben
petits,  i  anys amb el programa
Sensacions, fins que són adolescents o més grans i tot, ens servim
del cos i el moviment per interioritzar i sentir la música, amb tota
la seva amplitud».
Tot l’equip educatiu de Temps
de Música està format per profes-

sionals de la música amb un llarg
bagatge pedagògic i treballa per
tal de presentar noves propostes i
projectes (orquestra de guitarres,
musicals, combos, conjunts instrumentals, enregistraments de
discs, estrenes de musicals, mòdul
d’adults, corals) amb l’objectiu
que tots els alumnes s’ho passin
bé mentre aprenen i milloren les
seves capacitats. Com sempre,
aquests projectes surten fora de
l’escola i s’obren a la ciutat amb la
presentació de musicals, concerts,
participació de festes de barri,
col·laboracions amb llar d’infants
o escoles de primària per fer més
significatiu el seu aprenentatge.
L’escola té una àmplia oferta de
classes de diferents estils musicals, tant clàssic com modern i diferents itineraris, segons si es volen cursar estudis musicals reglats
o estudis musicals per tenir una
cultura musical i gaudir de la música com a hobby. «Estem molt
contents d’aquests ja  anys de
trajectòria educativa a la ciutat de
Figueres, considerem els nostres
alumnes i exalumnes com una
gran família, compartim amb ells
la il·lusió per fer música, moments
de complicitat i moltes vivències.
Si us agrada la música, veniu a demanar més informació, tenim el
que busqueu».

REDACCIÓ ROSES

El Club Tennis Roses potenciarà,
aquest curs -, el tennis i
el pàdel perquè arribin molt més,
tant als joves com als adults.
Per als adults, compten amb escoles de tennis i pàdel, classes en
grup i particulars i lligues internes
per jugar partits setmanalment. En
tot es pot començar des del nivell
 fins a un nivell de competició;
tant les classes com els partits
s’adapten al nivell dels jugadors.
En pàdel, disposen d’equips
que disputen la Lliga Catalana de
pàdel de la Federació Catalana,
una lliga que es disputa entre clubs
de tot Girona i que dura tot l’hivern, arribant el darrer any al rècord històric de quatre equips
masculins i tres de femenins i on
aquest nou any, a més, sumaren
dos equips de menors.
Aquesta activitat és gratuïta per
als socis del club, només han de
pagar la llicència i l’equipació corresponent, i tots els equips tenen
dies d’entrenament, convocatòries per a jugar quan toca i es fan
activitats, dinars i sortides per dinamitzar la part social.
Esports i valors per als petits
Pel que fa als menors d’edat, també
tenen l’escola tant de tennis com
de pàdel, a partir de  anys i fins als
, on entrenen en grups reduïts i
per nivells. Els ensenyen, a més de
tècnica i tàctica, a compartir els valors d’uns esports tan nobles com

el tennis i el pàdel, esports on no hi
ha mai cap tipus de contacte físic,
i s’entrena i es competeix des del
respecte als rivals i àrbitres i entrenadors i dels quals estem molt orgullosos de transmetre.
Aquest any el club inicia també
una lliga interna, com la d’adults,
per als més petits per iniciar-los en
la competició, a més de tornejos,
tant a casa com a fora on els acompanyaran a competir. Des del club
rosinc conviden a tothom que llegeixi aquest article i tingui curiositat a venir un dia amb el seu fill o
filla i el conviden a provar gratuïtament una classe de grup sense
cap compromís.
No cal ser-ne soci
Es pot fer ús del club sense ser-ne
soci i és una cosa que «voldríem fer
pública, ja que fa molts anys no era
així i encara hi ha gent que ho desconeix», afirmen dels del club.
Qualsevol persona pot reservar
una pista, una classe o apuntar-se
a un curs. Hi ha l’opció de fer-se
soci i els avantatges que s’hi sumen
són el poder fer ús del mini gimnàs
que tenim, de la piscina a l’estiu de
forma gratuïta i descomptes a totes
les activitats i tornejos, pistes, etc.
A més aquest any, «i volem
agrair-ho públicament a l’Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i la Federació Catalana
de Tennis, hem iniciat un projecte
per fer arribar el tennis a tothom,
en el qual durant el primer trimestre del curs escolar ens desplaçarem a tots els col·legis de Roses i
voltants, als cursos de n i t, per
impartir sis sessions de tennis
d’iniciació, que acabarem amb
una trobada social totalment gra-

tuïta que disputarem a les nostres
instal·lacions. D’aquesta manera
els nens i nenes podran experimentar la competició i una jornada d’oci i diversió en primera persona», expliquen des del Club Tennis Roses.
Amb l’Ajuntament, «estem preparant alguna jornada de tennis al
centre del poble, també gratuïta,
per als joves del poble perquè puguin venir a gaudir una estona i
passar-ho bé i conèixer aquest esport», afegeixen.
També aquest  ha estat un
any important per al Club Tennis
Roses, ja que ha afegit a les seves
instal·lacions de la carretera de
Mas Oliva, les de Rescator Sports
Roses, situades al mateix Mas Oliva. Ara en total el club disposa de
nou pistes de pàdel, set pistes de
tennis i una pista de vòlei platja
(que encara no està en funcionament), per oferir així un millor servei i més instal·lacions als socis i
usuaris que cada cop en són més.
Renovacions constants
Aquesta gran operació se suma
també als canvis de tot l’enllumenat del club per làmpades LED, un
canvi de tres moquetes de les pistes
de pàdel de les cinc que hi ha i unes
constants millores «que seguirem
realitzant per tal d’oferir cada cop
més i millors serveis als nostres
clients», expliquen.
Tot això no seria possible sense
el gran equip de professionals que
«tenim treballant, als quals estem
eternament agraïts pel seu esforç,
sacrifici i compromís total i constant, i, també, als socis i usuaris incondicionals que ens acompanyen
en aquest gran viatge. I que duri
molts anys més!», exclamen.
EMPORDÀ

El Club Tennis Roses renova les instal·lacions de manera continuada.
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180 rosincs i rosinques marxaran en bus
cap a Barcelona per participar a la Diada
de Catalunya
 09/09/2019
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Esdeveniments
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

Aniran a Barcelona per participar a la manifestació de l’11 de setembre
organitzada per l’ANC, amb el suport d’Òmnium Cultural i l’AMI
Tres autobusos o el que és el mateix, 180 vilatans de Roses es desplaçaran fins a
Barcelona en aquest mitjà de transport per participar a la manifestació de l’11 de
setembre, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana sota el lema ‘Objectiu
Independència’, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).
Ahir diumenge, per omplir aquests tres busos “només quedaven uns 30 places, així
que fins a dimecres esperem ocupar-les totes”, ha afirmat la coordinadora de la
secció de l’ANC, Imma Carrión, la qual fa una crida a participar en la manifestació de
Barcelona perquè “hem de continuar mostrant al món que som forts, que estem
units de cares a assolir l’objectiu de la nostra independència i la llibertat dels
presos polítics i, per tot això, no podem defallir”.
Venda de tiquets i samarretes
Imma Carrion ha explicat que “els que vulguin anar a Barcelona només els hi
costarà 15 € el bitllet”. El mateix preu que tenen les samarretes, “excepte les talles
més petites, que tenen un cost de 8 euros”.
I per adquirir el bitllet o la samarreta els interessats s’han de dirigir a la botiga Ester,
al carrer Joan Badosa nº 8, en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 22 hores.
Sortida
La sortida cap a Barcelona serà a les 11:30 hores des de l’estació d’autobusos de
darrera de la Ciutadella, a la Ronda Miquel Oliva Prat.

Cerca

L’11 de setembre esdevindrà una jornada d’apoderament popular que tindrà com a
objectiu la independència de Catalunya, i a banda de les 180 persones que es
desplaçaran en bus a Barcelona, també ho faran moltes més en els seus vehicles
particulars.
Cal destacar que es calcula que seran 1.500 autobusos d’arreu Catalunya els que es
desplaçaran a Barcelona, sent una vint-i-cinquena els que ho faran des de la
comarca de l’Alt Empordà
Tags: 11 de setembre, A Roses, Alt Empordà, ANC, Assemblea Nacional Catalana, Badia de Roses, Catalunya,
Costa Brava, Diada de Catalunya, Empordà, Girona, Manifestació, Objectiu Independència, Roses, Roses per
la Independència, Vila de Roses
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Sortida i arribada de la 25ª edició de la pujada patriòtica al Puig de la Àliga de Roses

Enguany es compleix un quart de segle que rosincs i rosinques pugen al Puig de
l’Àliga com acte patriòtic en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya
Es diu aviat, però ahir, unes 110 persones, 102 que ho van fer des de la plaça de
l’Església més els que van afegir a mig camí, van ser els protagonistes de la 25ª
pujada patriòtica al Puig de l’Àliga, que es va celebrar ahir diumenge, 8 d’agost.
Recordem que aquesta pujada es fa l’11 de setembre, però des l’any 2014 es porta a
terme abans o després d’aquest dia, per donar la possibilitat al senderistes a
participar a les manifestacions de Barcelona envers la independència convocades
durant la Diada Nacional de Catalunya des del 2012.
i aquesta vint-i-cinquena pujada al Pic de l’Àliga va igualar la participació de l’any
passat, quan també hi van pujar unes 110 persones. Un augment que ve donat
“gràcies a la possibilitat de poder fer les inscripcions via internet, que a
diferència de l’any passat que també es podia fer de manera presencial, però
enguany ja no, perquè per qüestió de l’assegurança havíem de tenir un dia abans
el llistat de les persones participants, però tot i això ha anat molt bé”, va dir el
president de l’Associació Excursionista Cabirols, Josep Coucelo, vaticinant que
“segurament durant el camí, s’afegirà gent que no es va inscriure prèviament,
però no estaran coberts per l’assegurança”. Vaticini que es va complir.
Per commemorar l’efemèride dels 25 anys fent la Pujada Patriòtica al Puig de l’Àliga
no es va portar a terme res especial, perquè com va reconèixer el propi president
dels Cabirols, ,“teníem la idea de fer una samarreta o una gorra per commemorar
l’aniversari però, la veritat, el temps se’ns a tirat a sobre i quan ens hem donat
compte ja no hi érem a temps”.
I com en els darrers anys, les 102 persones inscrites on line a la Pujada van sortir a
les 8:30 hores des de la plaça de l’Església, no sense abans fer-se la foto per

les 8:30 hores des de la plaça de l’Església, no sense abans fer-se la foto per
immortalitzar el moment, per tot seguit, fer la ruta de cada any, és a dir, urbanització
del Mas de l’Oliva, camí de la vaga de l’Alzeda, Mas de Can Causa, on es va fer la
parada per esmorzar unes coques, cafès i ratafia, gentilesa de Can Cairó, per
continuar després de reposar forces pel Puig de la Sardina i, finalment, el Puig de
l’Àliga, on
Un cop al pic, amb les persones que es van afegir pel camí, es va hissar la senyera i
cantar l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors.
I complida la missió patriòtica de pujar al Puig de l’Àliga, els senderistes,
protagonistes d’haver participat en la seva 25ª edició, van tornar cap a Roses.
Tags: 25 anys, 25è aniversari, A Roses, Alt Empordà, Associació Excursionista Cabirols, Badia de Roses,
Catalunya, Costa Brava, Empordà, Girona, Puig de l'Àliga, Pujada al Puig de l'Àliga, Pujada patriòtica al Puig
de la Àliga de Roses, Roses, Vila de Roses, XXV Pujada patriòtica al Puig de l'Àliga
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UNA DIADA SENSE
UNITAT

A LA LLIBERTAT
EN UN PALET
Albert Soler

Pere Lladó

PERIODISTA
albertsoler1@hotmail.com

e Boris Ieltsin enfilat en un
tanc en plena plaça Roja, a
Puigdemont encimbellat en
uns palets a l’esplanada de l’Atomium,
hi ha exactament la mateixa distància
que de l’epopeia a l’òpera bufa. També
és cert que, com en tantes ocasions,
potser estem davant d’una jugada mestra i el contrast entre la modernitat que
simbolitza l’Atomium i el provincianisme carrincló d’uns palets de transport
està expressament buscat per cridar
l’atenció d’Europa, que es veurà incapaç d’abandonar a la seva sort un personatge que no és útil ni per aconseguir
una humil tarima o un trist tamboret on
enfilar-se. Si almenys el fidel Matamala
hagués estat present en la celebració,
hauria pujat el seu mentor a les seves
espatlles, que és el que solen fer els subalterns.
No estic segur que comparèixer com
una vulgar mercaderia sigui la millor
estratègia per posar-se en valor. Però
almenys a mi, que vinc de nissaga de
transportistes i vaig treballar en l’empresa familiar unes quantes temporades, veure en Puigdemont a dalt d’uns
palets m’ha omplert d’emoció. A sobre
de palets, jo he vist barrils d’anxova,
rotlles de cotó, sacs de sucre i recanvis
d’automòbil, però em faltava veure-hi
pròfugs de la justícia que es creuen ungits de missió divina. Els palets, que
van robar a Puigdemont i a les sardanes el protagonisme de l’acte, feien la
impressió d’haver estat furtats a darrera hora d’algun solar abandonat, quan
algú es va adonar que tot un « president» no podia trepitjar la mateixa
gespa ni estar a la mateixa alçada que
la dotzena de fidels que s’interessarien
pel que a hores d’ara els pogués dir.
-Si les seves idees són tan poc elevades que no aixequen un pam de terra,
elevem-lo uns centímetres a ell- pensaria algun assessor d’ulleres de pasta i
bon coneixedor del gurú llacista. No se
li pot recriminar, qualsevol al seu lloc
hauria actuat igual.
El problema són les comparacions
que inevitablement venen a la ment en
veure aquell que un dia havia de conduir no sé quin poble a no sé quin lloc,
com si estigués a punt de ser carregat
en un camió. Comparacions que duen
la gent a dubtar de quin seria el resultat si avui s’enfrontessin en unes eleccions Carles Puigdemont i un barril
d’anxoves. Jo apostaria pels peixicos.
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uan s’acosta la Diada de l’Onze
de Setembre es reactiven les
declaracions dels polítics que
busquen els titulars dels diaris.
Alguns líders del govern tenen més necessitat que mai de dir-hi la seva, atès que la
paràlisi de les conselleries és evident. Llevat d’en Bargalló i l’Aragonès, la resta estan de vacances permanents amb el president Torra al capdavant. Això sí, sempre
tenen l’agenda a punt per anar a
Brussel·les per tal de rebre instruccions i
jurar fidelitat a Carles Puigdemont. Evidentment em refereixo als consellers de
JxCat, perquè els d’ERC van a la seva i somnien amb unes eleccions com més aviat
millor.
L’ambient s’escalfa i alguns mitjans de
comunicació ja han posat tota la carn a la
graella. Els públics hi són obligats i alguns
privats viuen de les subvencions de la Generalitat, per la qual cosa no val a badar.
Alguns parlen que aquesta Diada hauria
de ser un assaig de cara a la resposta de la
sentència del procés. Hi tenen tot el dret,
però ja no serà la festa nacional de Catalunya de tots. Un any més serà segrestrada
per un sector de la població catalana que
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és molt important, però que no és majoritari de moment.
Des del sector independentista es voldria que fos l’inici d’un període de temps
marcat per la inestabilitat i amb la gent al
carrer. I compte que això és molt perillós i
pot tenir conseqüències molt desagradables segons sigui la resposta de l’Estat.
Quim Torra ja ha apuntat fer una aturada de país. No s’atreveix a parlar de vaga
general i empra els mots segons les seves
conveniències. Difícilment la patronal donarà suport al president en el seu full de
ruta. El país és plural i de ben segur els
sector que avui governa la Cambra de Comerç de Barcelona hi pot donar suport,
però poca cosa més.
Altres parlen de desobediència civil. Seria bo que els partidaris d’aquesta opció
mesuressin bé què vol dir això de no voler
fer cas a les lleis. No costa gaire provocar
aldarulls als carrers i places de Catalunya,
però tornar a un mínim d’ordre no sempre
és fàcil. Se sap com s’engeguen reivindicacions d’aquest caire, però no com acaben.
Qui sí seguiran els consells de Torra i de
quatre hooligans del secessionisme seran
els càrrecs que viuen de sous públics.

DEMÀ CANVIARÀ TOT
Thomas Spieker
egons la caverna mediàtica de
Madrid, la celebració de la nostre Diada, demà, serà un sonor
fracàs perquè –sempre segons
ells– l’independentisme està de capa caiguda i ha quedat superat per l’evidència
que «amb Espanya es viu millor». I jo em
pregunto –s’ho creuen de debò? Tinc
amics espanyols, molts, i tot i que a la gran
majoria els sap greu el que està passant,
són ben conscients que la situació és irreversible. Pràcticament, els únics arguments que els queden per justificar «la
unió» són de caràcter emocional perquè
no hi ha res que pugui esborrar la violència
policial de les nostres retines, la seva prepotència de les nostres ments, la supèrbia
dels nostres records. I tampoc no hi haurà
prou diners per reparar tot el mal que han
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fet a la nostra economia, a la nostra sanitat,
a les nostres infraestructures, encara que
això al final serà el que menys importa,
perquè reeixirem, d’això no tinc cap dubte.
Demà, tornarem a sortir al carrer. Tornarem a ésser un munt de gent, centenars
de milers, potser un milió. O més! I la policia de la Colau tornarà a comptar pel cap
baix, mentre la Delegació de l’Estat tornarà a donar una xifra absolutament ridícula
que les organitzacions espanyolistes (polítiques i no polítiques) encara devaluaran
més. Ara bé, aquestes no seran pas les úniques mentides que s’estan preparant a difondre. Parlaran de violència, de desordre,
de caos, de divisió, d’il·legalitats, de voler
«trencar» el seu país. Del que segur que no
parlaran és de la revolució més pacífica
que mai hagi vist el món. Que no els volem
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Aquest no s’hi juguen res i forma part del
seu modus vivendi. És per això que ja s’ha
fet una crida als municipis adherits a l’independentisme, a les diputacions i als
consells comarcals. En aquest marc d’actuació serà bo veure quin paper juguen els
membres d’ERC que de moment s’estan
allunyant de molts dels suggeriments de
l’equip de Carles Puigdemont.
El problema greu d’aquesta colla és que
no gaudeixen ni de programa ni d’organització. Allò que els mou és només el fet reivindicatiu des de la unilateralitat. I això
avui no té cap mena de recorregut com
s’ha vist al llarg d’aquests darrers mesos.
L’Estat serà implacable de ben segur quan
es tornin a produir fets com els viscuts al
Parlament de Catalunya a l’octubre del
.
Tant de bo que la Diada sigui perquè
tots els ciutadans hi trobin el seu espai des
del respecte i la convivència. Els independentistes han de ser capaços de cercar polítiques que eixamplin el seu espai. Tenen
tot el dret de fer-ho, però sempre respectant les lleis. Algun dia Catalunya haurà de
gaudir d’un líder capaç de plantejar un
diàleg sincer i serè amb l’Estat. Tenir un
president com ara sense cap interlocució
no serveix absolutament per a res.
I aquest respecte també l’hauran de
practicar els que s’anomenen unionistes.
No poden continuar alguns d’ells amb declaracions que només provoquen més divisió. En aquest bàndol és més necessari
que mai seny i capacitat de diàleg. Unes
noves eleccions tant a Catalunya com a Espanya situarien en una posició capdavantera el PSOE i ERC. Són dues formacions
que tard o d’hora hauran d’entendre’s. Una
part important de la ciutadania ho agrairà.

cap mal, sinó que simplement volem anar
«a la nostra». Que no els volem deixar
«penjats» sinó tot el contrari, que volem
ésser els seus millors veïns. És clar que encara ens queda molta història amb Espanya pel davant – però mirant-nos a la cara
d’igual a igual, no com a colons i colonitzats, ni com a súbdits i sobirans, ni com a
vencedors i vençuts.
Demà, sortirem al carrer per enèsima
vegada. Potser serem una colla més petita
que altres vegades, però serem suficients
per mantenir viva la flama de la il·lusió, la
convicció que un dia viurem en un país
més just i nostre. Sortirem amb el cap ben
alt, perquè ens ho estem fent nosaltres.
Ens paguem els autocars, els àpats, la «caixa de resistència». No necessitem que ningú faci res per nosaltres. En tenim prou
amb nosaltres mateixos. Ens entristeix que
els nostres líders i dirigents estiguin a la
presó o hagin de viure a l’exili. Però allà hi
són, amb els caps tan alts com els nostres i
al nostre costat. I nosaltres al seu, és clar.
Demà tot canviarà perquè demà estarem
encara un xic més units i perquè estarem
més a prop del nostre somni –la independència!

