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■ Els llamps van ser els protagonistes de la matinada de dimarts.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en va enregistrar
. a la província de Girona,
. entre núvols i  núvol a
terra. Quan els llamps es produeixen en un núvol amb molt desenvolupament vertical es coneix
com «entre núvols»; en canvi,
«núvol a terra» és quan el llamp es
dona entre el núvol i la superfície
de la Terra.
La comarca amb més afectació
de llamps va ser la Selva, amb 
entre núvols i  núvol a terra, seguit del Ripollès, amb  entre
núvols i  núvol a terra, i de la
Garrotxa, amb  entre núvols i
 núvol a terra. Al Gironès es van
registrar  llamps entre núvols i
 núvol a terra, menys que al Baix
Empordà, que comptava amb 
entre núvols i  núvol a terra. El
Pla de l’Estany va ser la comarca
amb menys afectació:  entre núvols i  núvol a terra. L’Alt Empordà
comptava amb  llamps entre
núvols i  núvol a terra i la Cerdanya, amb  entre núvols i  núvol a terra. En general, l’activitat
elèctrica va ser molt alta. La Xarxa
de Llamps del Servei Meteorològic de Catalunya va enregistrar un
total de . llamps entre núvols i fins a . llamps de núvol
a terra a tot Catalunya.
La predicció meteorològica
apuntava abundants inundacions
que van donar pas a l’activació del
pla Inuncat per part de Protecció
Civil. Les precipitacions, però, es
van mantenir mar endins sense
generar registres significatius. Els
registres més destacats es van donar a Barcelona, on es van superar
els  mm. Els ruixats del prelitoral, avançant en direcció nord-est,
van acabar arribant a les comarques gironines. A Santa Coloma
de Farners (Selva) es van acumular , mm; a la Vall d’en Bas (Garrotxa), , mm; a Monells (Baix
Empordà), , mm; a Anglès
(Selva), , mm, i a Girona, ,
mm. Ahir al migdia es rebaixava el
pla Inuncat a prealerta, ja que les
noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indicaven que el front de precipitacions més intenses ja havia passat
coincidint amb el període de matinada. La pluja no va ocasionar
incidències en el transport públic
ni tampoc a la xarxa viària, però hi
va haver afectacions en el subministrament elèctric de  abonats
a Sant Pere Pescador, que ahir a la
tarda ja estava restablert. L’Agència Catalana de l’Aigua va destacar, durant la reunió del comitè
tècnic d’ahir al matí, que els rius i
rieres es trobaven en situació de
normalitat.
Activació del Pla Ventcat
Les tempestes han portat associades ratxes de vent fort i la baixada
de temperatures ha estat notable.
Protecció Civil va activar ahir al
migdia el Pla Ventcat ateses les
prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, que indicaven
fort vent durant la matinada i el
dia d’avui, especialment a tota la

L’ACA ha destacat que els rius i les rieres es troben en situació de normalitat. BASILI GIRONÈS

El temporal arriba desgastat
a Girona però la tempesta
elèctrica deixa 1.399 llamps
La Selva ha estat la comarca amb més afectació, amb 519 descàrregues durant la matinada de
dimarts Les precipitacions van deixar 27,3 litres a Santa Coloma i 26,8 a Anglès i la Vall d’en Bas,

mentre que el vent va provocar talls de llum a Sant Pere Pescador i onades de 2,5 metres a la costa

MAPA DE LLAMPS
DADES DE LA MATINADA DE DILLUNS A DIMARTS
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façana litoral. Segons l’SMC, poden donar-se cops de vent de més
de  km/h de component nord i
est.
Segons informava Bombers,
ahir es van produir diverses incidències a causa del vent. A Roses
(on la ratxa màxima de vent era de
, km/h), a l’avinguda de Rhodes, es va desprendre la xemeneia
de l’establiment McDonald’s.
Com que estava mig caiguda, el
cos d’emergències va tallar la circulació per extreure-la tota. A Santa Coloma de Farners (on la ratxa
màxima de vent era de ,
km/h), a la carretera de Sant Hilari
al quilòmetre , existia el perill de
la caiguda d’unes branques enganxades al tronc d’un arbre i el
cos les va tallar. A Quart (amb una
ratxa màxima de vent a Girona de
, km/h), a la ruta del carrilet els
Bombers van procedir a la retirada d’un arbre, que a causa de la
seva caiguda havia malmès un fanal. I a Lloret de Mar, al carrer
Montverd, els Bombers tallaven
un arbre que havia caigut damunt
d’uns cables de telefonia.
Pel que fa a l’estat del mar, es

PRECIPITACIONS
DADES DE DIMARTS A LES 20.00H
MM

Santa Coloma de Farners
Anglès
La Vall d’en Bas
Monells
Girona
Vilobí d’Onyar
Cassà de la Selva
Navata
La Bisbal d’Empordà
Puigcerdà
Banyoles
Roses

27,3
26,8
26,8
24,7
22,1
19,7
14,8
14,1
13,6
12,9
12,3
10,7
FONT: METEOCAT

van donar onades considerades
de forta maror a l’Alt Empordà
nord d’, metres; d’, metres a
l’Alt Empordà sud; de , metres
al Baix Empordà i de , metres a
la Selva.
Per demà no es preveuen precipitacions i pujaran les temperatures lleugerament.
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Porta a porta contra el frau elèctric
L’Ajuntament de Figueres va impulsar la mesura aquest estiu per fer «pedagogia» i resoldre els talls de llum al sector oest
L’alcaldessa i el regidor de Serveis Comunitaris asseguren que des d’aleshores no s’han produït més interrupcions generals
FIGUERES

Lladó diu que
treballen «colze
a colze» amb
Endesa perquè
no es tornin
a produir talls
elèctrics

A.FONT

■ L’Ajuntament de Figueres ha
impulsat aquest estiu un porta a
porta als barris de Sant Joan i el
Culubret per «fer pedagogia» i frenar el frau elèctric i els recurrents
talls de llum que pateixen els veïns
del sector. La problemàtica s’ha
enquistat en els darrers anys a la
zona oest de Figueres i els diversos
governs de la ciutat han intentat
posar-hi remei sense èxit.
La iniciativa s’ha impulsat
aquest estiu i, segons l’alcaldessa,
Agnès Lladó, i el regidor de Serveis Comunitaris, José Castellón,
ha donat «bons resultats». Des
d’aleshores asseguren que no
s’han registrat talls generals, com
en els anteriors mesos. «S’han
produït talls puntuals al carrer
Doctor Fleming i Ramon i Cajal,
però ara es respira tranquil·litat»,
diu l’alcaldessa.
Hi coincideix el regidor Castellón, fins ara també president de
l’associació veïnal del barri de
Sant Joan. Segons ha explicat
l’edil, el porta a porta pretenia
«trobar una solució als talls de
llum però sense entrar en la vida
particular dels veïns».
La mesura es va impulsar amb
l’associació de veïns, el consell de
savis i el mateix regidor. En total,
una quarantena de persones van
recórrer els carrers del sector oest

xement dels veïns totes les accions que tenen al seu abast per
evitar aquesta vulnerabilitat energètica.

Tècnics d’Endesa en un dels operatius contra el frau elèctric a la zona oest. DIARI DE GIRONA

per intentar posar solució a la problemàtica. Castellón descarta tornar a repetir la mesura, però en
canvi considera que es podria estendre a altres punts de la ciutat.
A les portes de l’estiu, el sector oest
va tornar a viure talls de llum generalitzats. Les interrupcions en
la xarxa elèctrica van coincidir
amb l’onada de calor i van arribar
a afectar també l’enllumenat pú-

blic i la residència geriàtrica Els
Arcs. «No ens podem permetre
que ningú pateixi conseqüències
mèdiques pels talls de llum», assegura Lladó, en referència a les
persones que necessiten l’electricitat per continuar els tractaments mèdics.
L’alcaldessa assegura que estan
treballant «colze a colze» amb Endesa perquè no es tornin a pro-

Roses inaugurarà dissabte el
museu del castell de la Trinitat
L’Ajuntament prepara una
jornada de portes obertes
al nou centre d’interpretació
de la fortificació

L’Anxova Peluda denuncia
que l’Escala vol derivar la
recollida d’animals a la
protectora de Figueres
L’associació ha convocat

una protesta durant el ple de
dilluns on es vota el conveni
amb el Consell Comarcal

DdG ROSES

■ L’Ajuntament de Roses inaugurarà aquest dissabte  de setembre el nou Centre d’Interpretació
del castell de la Trinitat (XVI), amb
què es donarà a conèixer la història de la població i de la fortificació. En la museïtzació del castell
s’hi han invertit . euros.
Els espais interiors, segons el
projecte que es va aprovar l’agost
de l’any passat, es divideixen en
cinc àmbits en els quals s’incorpora iconografia D, recreacions
de paisatges i escenaris, gravacions singulars fetes a través de
grups de recreació històrica i escenografies hiperrealistes amb
efectes visuals.
Cadascun dels cinc àmbits
mostra diferents aspectes de la

duir talls de llum generats per la
pujada de tensió pel frau elèctric.
Lladó explica que una de les primeres gestions que va fer com a
alcaldessa va ser contactar amb la
Direcció General d’Endesa. «De
moment sembla que ha quedat
mes o menys resolt», diu Lladó.
Al respecte, assegura que es
mantindran les revisions d’Endesa, però també es posarà en conei-

DdG L’ESCALA

Un dels espais del museu del
castell de la Trinitat. DdG

història de Roses: les fronteres
marítimes i terrestres i la importància geoestratègica del port de
Roses; el temps d'artilleria i fortaleses, el funcionament del castell

o les batalles que es van viure en
aquella època.
El castell de la trinitat es va
construir entre el  i el 
amb finalitats defensives. El 
es va ensorrar en un d’aquests
atacs i entre el  i  es va tornar a reconstruir el castell, que dissabte es podrà visitar.

Acusació popular
Tot i això, defensa que cal fer
«molta pedagogia» i combatre el
frau, així com tots els fets delictius
que se’n deriven. L’Ajuntament va
anunciar que es personaria com
a acusació popular contra els quatre detinguts a principis de juliol
en un macrooperatiu policial al
Culubret en què es van requisar
 plantes de marihuana en tres
habitatges.
El consistori va informar que es
personaria contra el procediment
que es derivés d’aquest dispositiu,
alineant-se al costat dels veïns i
amb la voluntat d’«erradicar el
problema».

■ L’associació l’Anxova Peluda de
l’Escala denuncia que l’Ajuntament vol reprendre el conveni
amb el Consell Comarcal per la
recollida d’animals abandonats.
L’entitat recorda que, des que es
va fundar fa sis anys, ha «vetllat»
per evitar que els animals que recollien del carrer acabessin a la
gossera de Figueres, que acumula
«denúncies de mala gestió i de
condicions indignes que els gossos pateixen».
L’Anxova Peluda ha convocat
una manifestació dilluns coincidint amb el ple on es vota el con-

veni amb el Consell Comarcal.
L’associació recorda que mai han
rebut cap ajut de l’administració i
que en reiterades ocasions s’ha
sol·licitat que la Policia Local disposi d’un lector de xip i una gàbia
per a emergències.
L’entitat assegura que a principis d’any es van reunir amb el govern local per formalitzar un conveni entre les parts per poder
prestar aquest servei. S’hauria
acordat valorar la inversió que
s’hauria de fer per proveir d’entre
cinc i sis gàbies un terreny on la
protectora pogués treballar. Xifren la inversió en . euros.
Diuen que des d’aleshores el consistori no s’hi ha tornat a posar en
contacte. L’Anxova Peluda denuncia que el nou conveni va en contra d’un tracte «just» i «humanitari» cap als animals i menysprea
la feina de les entitats locals.
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Arxiven per segona
vegada el cas dels
guàrdies civils que
van detenir un
regidor de Portbou
L’acusació vol portar a judici els agents

investigats per arrestar «il·legalment» l’edil
de Seguretat en negar-se a identificar-se
ACN/DdG FIGUERES

■ El jutjat d'instrucció  de Figueres, després de prendre declaració
als investigats, al denunciant i a
testimonis, ha arxivat el cas dels
guàrdies civils investigats per detenir «il·legalment», el  de juliol
del , el regidor de Seguretat
de Portbou, Francisco Ábalos, per
negar-se a identificar-se.
A la interlocutòria, el jutjat considera que els agents van actuar
«amb la legítima creença» que el
podien arrestar, tot i que no identificar-se és una infracció administrativa. També subratlla que no
es pot descartar que hi hagi «ànim
espuri» en la denúncia: «És ben
coneguda la complexa situació
política actual a Catalunya, on en
molts consistoris municipals
s'imposen tesis que, entre altres
extrems, pretenen l'expulsió del
territori català dels funcionaris
públics espanyols».
L'acusació ha recorregut l'arxiu
a l'Audiència de Girona perquè
considera que hi ha «indicis clars»
de la comissió de delictes de detenció il·legal i lesions per part
dels guàrdies civils. Al recurs, a
més, el seu advocat recorda que
l'exregidor era policia nacional.
És el segon cop que el jutjat

d'instrucció arxiva el cas. La primera vegada, l'Audiència de Girona va estimar el recurs presentat
pel lletrat de l'acusació particular,
Carles Monguilod, al qual es va
adherir la Fiscalia i va ordenar
reobrir la investigació.
Denúncies creuades
El jutjat recorda que en aquest cas
hi ha hagut «denúncies creuades»
(el mateix jutjat va absoldre el regidor argumentant que negar-se
a identificar-se no és delicte) que
fan que hi hagi «declaracions contradictòries» en relació amb la detenció. Al jutjat van declarar com
a testimonis dos treballadors de
l'Ajuntament que van veure la trifulga però la interlocutòria apunta
que la seva declaració no pot ser
«objectiva i imparcial» perquè
eren «subordinats directes» de
l'aleshores regidor.
L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod,
ha recorregut la interlocutòria
d'arxiu a l'Audiència de Girona.
L'advocat sosté que hi ha «indicis
clars» de la comissió dels delictes
de detenció il·legal i lesions (causades quan van emmanillar el regidor) per part dels dos agents i vol
anar a judici.

El refugi de la plaça de l’Estació de Figueres, ahir.

El refugi de l’estació de
Figueres, a punt de ser tapat
Les obres a la plaça es van reprendre aquest juliol després d’aturar-se

l’octubre del 2018 per la troballa del búnquer antiaeri de la Guerra Civil
A.F. FIGUERES

■ Recta final en les obres d’accessibilitat de l’entorn de la plaça de
l’Estació de Figueres. Els treballs
estaven aturats des de l’octubre
del , quan els operaris es van
topar amb el refugi antiaeri de la
Guerra Civil. El vial que transcorre
per davant de l’estació de tren ja
s’ha pavimentat i reobert al trànsit, la vorera s’ha refet i properament es taparà l’accés del refugi
més proper a l’estació. La previsió
és que l’espai sigui visitable i s’hi
accedeixi per unes escales des de
la plaça.
Els treballs es van poder reprendre aquest estiu un cop mo-

LA DIADA D’UNS POCS
Héctor Amelló
Portaveu de Cs a l’Ajuntament de Figueres i diputat al Parlament

entre la Diada sigui
una celebració excloent i pensada per
confrontar, des de
Ciutadans seguirem sense participar-hi. La novetat d’aquest any
a Figueres és que qui organitza
aquesta jornada, la incentiva i la
promociona és el PSC, la crossa
del separatisme que segueix mirant cap a un altre costat mentre
al balcó de l’ajuntament penja

M

una pancarta partidista, mentre
la ciutat està plena de llaços
grocs, mentre l’estelada ocupa
els espais públics i mentre la
Diada seguirà sent un acte excloent, partidista, que genera
confrontació i és aprofitat pels
partits separatistes per insultar
més de la meitat dels catalans.
Sembla que al PSC del Sr. Casellas això ja li va bé.
Mentre els partits separatistes

ANNA FONT

de Figueres, liderats per la Sra.
Lladó, segueixen dient que «ho
tornaran a fer», «que treballaran
per la República», «per la independència», «que no acataran
les sentències», tenim un vicealcalde socialista aplaudint i fentse l’orni, com si no hagués passat
res. Mentre més de la meitat dels
nostres veïns s’hauran de quedar
a casa l’ de Setembre, silenciats i exclosos a causa de
l’opressió dels partits separatistes -socis del PSC- què farà el Sr.
Casellas? Aplaudir i fer un discurset com tots els  de Setembre?
No, no es pot participar d’ac-

dificada l’obra inicialment prevista. «Anem acabant coses que es
van aprovar amb el consens de
tothom però que no s’havien executat en el temps que tocava. Estem contents», deia el vicealcalde,
Pere Casellas, a les xarxes socials,
en relació amb l’estat avançat de
les obres.
Canvis en el projecte
La descoberta va obligar a adaptar
els treballs per la conservació i futura museïtzació de l’espai, i els
canvis consistien a buidar les
terres de l’interior del refugi així
com restaurar la volta abans de
cobrir-lo amb una llosa armada

tes d’enaltiment nacionalista
pensats per anar contra la meitat
de la població que pensa diferent. Això és generar conflicte i
fractura social. La Diada hauria
de ser el  d’abril, una festa capaç d’unir tots els catalans, que
agrada a tothom, on tothom es
pot sentir inclòs i representant.
Segur que tots els catalans ens
posaríem d’acord per fer de Sant
Jordi una festa universal. De fet,
Ciutadans ja ha demanat que
s’inclogui com a patrimoni cultural immaterial declarat per la
Unesco.
El separatisme ha d’abandonar el frontisme, el xoc permanent, l’ús partidista de les festes i
la cultura per crear confrontació.
Des de Ciutadans treballarem
per entendre’ns en democràcia,
perquè el més preuat que tenim
és la convivència.

que en garanteixi la protecció i
l’estabilitat del paviment de la via.
També es va rectificar l'amplada de la vorera per encabir les escales de l'accés est del refugi així
com la construcció d'un passadís
que permeti en un futur reubicar
un segon accés des de la plaça de
l'Estació. El refugi es deixarà tancat i segur a l'espera del projecte
de museïtzació. Les escales del refugi i l’inici de la volta encara són
visibles, però aviat el búnquer serà
tapat.
La mobilitat a la zona, però, ha
començat a recuperar la normalitat després de gairebé un any
sense poder circular-hi.

Quatre ferits en un
accident de trànsit
entre dos turismes
al terme de Roses
DdG ROSES

■ Un accident entre dos turismes
ahir a la carretera GI- al terme
municipal de Roses va provocar
quatre ferits. Segons van explicar
els Bombers de la Generalitat,
l’avís va tenir lloc a un quart d’una
del migdia al punt quilomètric
 de la via que connecta Roses
amb Cadaqués. Per motius que
per ara es desconeixen, els dos vehicles van impactar i quatre persones van resultar ferides de consideració menys greu. Dues ambulàncies medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) van efectuar el trasllat dels
quatre ferits a l’hospital de Figueres.
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Opinió
ls radicals de totes les famílies
tenen en comú que solen mirar el món a través d'una idea
única. Ultracatòlics, salafistes,
taurins, animalistes, feministes radicals,
els que tenen la unitat d'Espanya com a
dogma de fe i els independentistes hiperventilats... Per a tots ells, els manaments de les seves lleis són intocables. I
quan algú es posa tan seriós respecte a
un tema es crea el clima perfecte per a
l'humor i la burla. Diuen que riure's d'un

E

RIURE’S DEL MORT
I DE QUI EL VETLLA
Oriol Puig
opuig@ddg.cat

mateix i dels altres és una mostra
d’intel·ligència. Fer humor no és fàcil,
però qui ho intenta mereix el meu reconeixement.
En pocs dies, alguns postconvergents
han demostrat encaixar pefectament en
el rol dels idealistes ultramancats de
sentit de l'humor. El periodista Eduard
Pujol, des de fa un temps portaveu de
Junts per Catalunya, va renyar en directe
TV i el monologuista Godai García per
ironitzar sobre Quim Torra, la Diada i el

Tsunami Democràtic. Dies després, un
col·laborador d'un altre programa de la
mateixa cadena es burlava de la imatge
de Carles Puigdemont fent un discurs
sobre uns palets a Brussel·les. Ja se sap,
que ho faci algun periodista «fatxa» entra dins la normalitat, però a TV i en un
programa de Toni Soler (que és un dels
nostres)... L'allau de crítiques a les xarxes socials no va tardar a arribar. No hi
ha res més sospitós que algú que critica
o intenta prohibir el riure dels altres.

Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclusives i han d'arribar mecanografiades (amb una extensió màxima
de 20 línies o 2.000 caràcters), signades, amb el número de DNI, adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.
LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L'ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

11-S: comprenc
la debilitat
XAVIER SERRA BESALÚ GIRONA

■ Avui, com cada -S, celebrem
la Diada, una festa nacional, decretada per una llei encara totalment
vigent.
Hi ha força catalans que penseu
sincerament que Espanya no és
tan dolenta per al nostre país. Us
comprenc, i accepto la postura,
però caldria de fer números i mirar-s’ho amb objectivitat, encara
que sigueu del PSC, o de PP, Cs o
Vox. Què han fet i què fan aquests
grups –amb realitats, i en concret–
per Catalunya? Mireu-ho com a
catalans (i com a espanyols, si voleu). Nosaltres mai deixarem d’ajudar Espanya i d’estar-hi vinculats, però –són dades!– se’ns tracta
amb «violència d’Estat».
Altres catalans estem convençuts que, de manera democràtica
i pacífica, cal assolir la indepen-

dència del país: és un afany d’alliberament. És lícit tenir aquest objectiu. Certament hi ha un contuberni de policies, polítics i jutges
neofranquistes que empresonen o
obliguen a l’exili a qui discrepa
d’això: em sembla horrible, paorós.
Finalment, i aquesta és la idea
central de la carta, hi ha un tercer
grup emergent: el dels nous «dèbils». Cada dia me’n trobo més. Veuen clarament que existeix una
maquinària repressiva i –com que
volen defensar la seva família, uns
calerons, i no volen patir– cedeixen! Argumenteu –ara submisos a
les directrius de l’estat espanyol–
que mai hem volgut ser un Estat o
ser lliures. Ho he llegit de concrets
líders catalanistes i també de
«creadors d’opinió». Vull pensar
que estan atemorits i que intenten
conservar les engrunes amb les
quals –ells, i altres– han viscut després d’en Franco.

accident en un dels correbous
celebrats aquest any a Vidreres
ha reobert el debat sobre
aquest tipus d’espectacles. Lamentablement, hi han hagut d’haver ferits
i una penosa gestió de la seguretat de l’esdeveniment per constatar de nou que estem davant d’una pràctica anacrònica i incomprensible en ple segle XXI i en un país
que vol ser modern, sostenible i respectuós. L’ús d’animals vius per a activitats festives i de simple entreteniment –molts en
diem maltractament– és una pràctica per
erradicar si ens creiem de debò que convivim en una societat que evoluciona i
que vol tractar a tothom –també els animals– amb respecte i estima.
Així ho va entendre, per exemple, l’Ajuntament de Roses quan va suprimir, ja
fa més de tres anys, la polèmica empaitada d’ànecs, o municipis com Olot, Torroella de Montgrí, Badalona o Vilanova i la
Geltrú, que també han decidit que els
correbous ja formen part només de la
seva història local. I no ha passat res, ni hi
ha hagut cap cisma ni s’ha trencat la convivència. Quan les coses es fan evolucionar de forma natural, no acostumen a patir efectes secundaris.
Aquest és un debat que s’ha d’afrontar
lluny de fanatismes i trinxeres. No cal ser
animalista per estar en contra dels correbous, de la mateixa manera que no tots
els que hi assisteixen, o simplement igno-

L’

Tots som catalans –aquests dèbils i els dos primers grups (els unionistes d’aquí i els independentistes)– però els del tercer plec, pobrissons, semblen acceptar ara
que la nació catalana quedi reduïda a ser colònia, de facto, quasi
com ho fou per als napoleònics del
XIX o els franquistes del XX. Bé, ells
pensen sobreviure amb un «estatutet» escapçat i humiliant. N’hi ha
un que, textualment, diu: «Sempre
ens ha agradat més ser un país de
miniatura (...) que no pas un país
amb títol d’Estat» (//). Aquest
senyor ho pot opinar, però –en
nom de qui parla?– que no m’encolomi a mi l’ADN de la submissió
i l’explotació.
Que hi hagi dèbils i porucs, ho
comprenc; que hi hagi nacionalistes unionistes ho suporto, però de
botiflers no ens en calen.
Tothom pot parlar. I tant! Però hi
ha línies vermelles: de cara a l’S s’ha d’estar estar tossudament

CORREBOUS:
L’HORA DE LA
COHERÈNCIA
Magda Pujol
VICEPRESIDENTA DE LEX ÀNIMA

ren el debat, cal que siguin protaurins. Cal
generositat, sentit comú i, sobretot, coherència.
Sovint parlem d’activitats arrelades als
municipis i que tenen, per tant, una motxilla que es considera intocable perquè a
dins hi ha la tradició. No és el cas, per
cert, de Vidreres, ja que difícilment es pot
considerar tradicional un espectacle que
té només  anys de vida i que tothom
sap com i en quines circumstàncies es va
originar en aquest municipi. Però, desafortunadament, encara avui alguns defensen mantenir aquestes activitats en
nom d’una suposada tradició o al·legant
que no hi ha maltractament animal, sinó
tot el contrari. Sí que n’hi ha, i aquest és
un aspecte científicament demostrat que
tampoc val la pena entrar-hi més fons.
Tothom entén que deixar un animal –en

convençut que la llibertat i la democràcia són el millor per a tots.
Escric prou clar, oi?

Què és el que el
conseller Calvet
vol fer entendre
als tribunals
i vol corregir?
MONTSE TENA SERRANO REPRESENTANT
DE LA PAAC, PLATAFORMA ALTERNATIVA
A L’ABOCADOR DE CRUÏLLES

■Aquest mes de juliol els tribunals
qualifiquen de repugnant i burla
en tota regla la pretensió de la Generalitat d’endarrerir el buidatge
de l’abocador de Vacamorta, i el Sr.
Damià Calvet respon (El Punt
//):
...«No ens hem acabat d’entendre i ho corregirem. Vull que quedi
clar que el Govern té una sentència

aquest cas, bous– perquè la gent es diverteixi amb ells, en ocasions de forma violenta, és maltractar. Però ens hem de preguntar: per què encara ho tolerem?
La resposta potser requeriria una anàlisi antropològica i sociològica, però si volem acostar més el zoom ens adonem que
és una qüestió de valentia política. Tothom ha de saber que els correbous es fan
perquè hi ha unes subvencions amb diner públic que els sustenten perquè en
molts casos formin part del programa de
les festes majors dels municipis. Diner
públic i beneplàcit polític. Aquí estem. I
aquí és on, de nou, apareix la coherència,
brillant per la seva absència.
El  de juliol de , data en què el
Parlament de Catalunya va aprovar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per la Plataforma Prou! que prohibia
les corrides de toros a Catalunya, el triomf
social va eclipsar les crítiques perquè la
llei no prohibís també els correbous. Els
vots necessaris per poder tirar endavant
la ILP es van condicionar, per raons polítiques, a l’exclusió dels correbous de les
prohibicions taurines legislades a Catalunya. Tot un exercici d’hipocresia política,
en especial per part de l’aleshores CiU i
ERC, que es va rematar dos mesos més
tard amb la llei que regulava les «festes
tradicionals dels correbous». És a dir, els
mateixos que posaven, amb raó, el crit al
cel contra les corrides de toros, blindaven

ferma, que diu que s’ha d’actuar a
l’abocador, i la complirem. Estem
treballant en estudis d’impacte
ambiental i un full de ruta per poder complir la sentència. L’abocador es buidarà en els termes que
diu la sentència»...
Quan el conseller diu «corregir»
vol dir que per fi acataran la sentència? O que faran més recursos
per allargar aquesta agonia? Recordem que ja fa més de  mesos
que la Generalitat està incomplint
els terminis de buidatge de l’abocador, burlant així les decisions judicials i a tots nosaltres.
L’Ajuntament de Cruïlles, el
CEPA i la PAAC necessitem FETS i
els necessitem ARA, i reclamem al
conseller –per enèsima vegada– la
reunió que va anunciar per TV a
l’abril, per refer la Comissió de Seguiment i aplicar la solució per al
buidatge de l’abocador que sigui
més favorable per al medi ambient
i la salut de les persones.

els correbous. Taurins, però només amb
barretina per un grapat de vots.
Però és que, a més, la llei de Protecció
dels Animals catalana, aprovada dos anys
abans, ja prohibia en l’article . «l’ús d’animals en baralles i espectacles o en altres
activitats si els poden ocasionar sofriment
o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé poden ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplen». I com es menja això? Doncs
perquè hi van afegir tot seguit l’article .,
que exclou d’aquesta prohibició «les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en les dates i les localitats
on tradicionalment se celebren». És a dir,
que a Catalunya els bous són encara els
únics animals que poden ser utilitzats en
espectacles recreatius, per dir-ho de forma suau. Misèria política.
Una societat moderna, civilitzada i culta no hauria de tolerar per llei cap espectacle de sofriment d’un ésser viu, sense
excepcions interessades. Els poders públics democràtics, tampoc. Vivim en una
societat globalitzada i cal que els polítics
siguin valents i capaços de posar els seus
principis per davant dels seus interessos.
O és aquesta la societat que volen? Si la
resposta és no, potser seria el moment
que demostressin una certa coherència i
es conjuressin per erradicar d’una vegada
per totes aquests espectacles. Ara li toca a
Vidreres. Alcalde, sigui valent.
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Y ensenyament. inici del curs escolar 2019-2020

Obres de millora a diversos centres
Gemma Arché l figueres
nn L’Alt Empordà començarà el
curs 2018-2019 sense cap escola
ni institut de nova construcció,
però les negociacions per millorar les instal·lacions continuen en
molts centres. De moment, el Departament d’Ensenyament només ha confirmat que s’està redactant el projecte bàsic per edificar la nova escola Josep de Ribot
i Olivas a Vilamalla. Però ha aprofitat l’estiu per fer inversions importants en diversos municipis.
La més destacada és la de l’escola Puig Segalar de Viladamat,
on s’han invertit vora els 240.000
euros per construir dues aules
noves que han permès acabar
la segona fase del centre. Paral·
lelament, a l’escola Teresa de Pa-

borrassà. La brigada municipal ha completat l’ampliació de l’escola

llejà de Fortià s’hi ha instal·lat un
mòdul prefabricat nou (que ha
costat 48.653,59 euros) i s’hi ha fet
una reforma interior per adequar

HORA NOVA

els lavabos i l’escala d’accés a la
planta del pis (69.335,70 euros).
També s’han fet obres a l’escola
Sant Jaume de Portbou, on s’ha

substituït la coberta de la planta
flotant (amb un cost de 72.962,27
euros); i a la Vallgarriga de Sant
Miquel de Fluvià, on s’han adaptat la rampa i el bany (18.773,21
euros).
Pel que fa als instituts, al Cendrassos de Figueres s’hi han invertit 78.895,89 euros per canviar les fusteries de les aules de
batxillerat i cicles. I al Deulofeu,
63.560,39 euros més per redistribuir i adequar l’antiga casa del
conserge (que a partir d’ara albergarà la biblioteca). A l’Illa de Rodes de Roses s’hi ha instal·lat un
mòdul prefabricat (38.181,16 euros), i a l’INS La Jonquera s’hi han
suprimit les barreres arquitectòniques del pati (33.667,16 euros).
Paral·lelament, molts ajuntaments també han millorat els

seus equipaments educatius, en
alguns casos amb la col·laboració
de les AMPAs. Pintura de parets,
adequació de serveis o remodelació de patis són només alguns dels
treballs que s’han fet en desenes
d’escoles i instituts de l’Alt Empordà. És el cas, per exemple, de
Borrassà, on el consistori ha executat diverses actuacions a l’escola Sant Andreu.
Els treballs, que han anat a càrrec de la brigada municipal, han
completat el projecte d’ampliació
iniciat l’any passat amb la construcció de dues aules noves. Enguany s’hi ha construït una vorera d’accés a aquestes aules, s’hi ha
reordenat l’espai de jocs, s’hi ha
desplaçat el sorral i s’hi ha instal·
lat una pèrgola al pati, entre altres. n

Y el departament ho veu amb bons ulls

Y el consell comarcal forma acompanyants

Descarten traslladar el Carme Guasch a la presó vella

El TES reforça la línia de bus entre Figueres i Olot

Després d’anys d’anuncis i debats,
l’equip de govern de Figueres ha descartat traslladar l’escola Carme Guasch
–actualment en barracons– a la presó vella
per la complexitat a l’hora de fer les adequacions necessàries. La nova aposta és
construir l’edifici d’obra en uns terrenys
que hi ha just a davant del centre actual. Un

nn

solar que es podria obtenir per mitjà d’una
permuta que ja s’està negociant. El canvi
comportaria una modificació puntual del
planejament urbanístic, però tant l’Ajuntament com el Departament d’Ensenyament
ho veuen factible. La idea és que, un cop
retirats els barracons, els terrenys actuals
esdevinguessin el pati de la nova escola. n

Y al terme municipal d’albanyà

tocar que arribarà a Olot a les 8.15 h, i un altre que sortirà cap a Figueres a les 15.15 h.
Paral·lelament, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà va formar dilluns passat una
cinquantena de persones que aquest curs
acompanyaran uns 2.500 alumnes d’educació obligatòria que s’han de desplaçar a
un altre poble per estudiar. n

Y hi aniran 104 menors de 4 anys

Recullen signatures per la nova escola de Lliurona
nn Les famílies i docents de l’escola rural de
Lliurona (Albanyà) han començat una campanya de recollida de signatures per demanar a Ensenyament que construeixi un edifici d’obra. I és que tal com va avançar HORA
NOVA, d’aquí a tres anys s’acaba la cessió
dels terrenys on estan instal·lats els mòduls
prefabricats que ara fan d’escola. Uns barracons que van substituir la caravana on es

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) reforçarà a partir de dilluns que
ve el servei de bus que comunica Figueres
i Olot per millorar l’accessibilitat a l’Escola d’Art i l’IES Garrotxa, que té un volum
important d’alumnat alt-empordanès. Els
horaris s’han coordinat amb les hores de
classe, de manera que ara hi haurà un au-

nn

va començar a fer classe, per primer cop, el
curs 1991-1992. A principis de febrer una comissió del centre ja es va reunir amb els responsables del Departament a Girona, que
es van comprometre a visitar el centre per
estudiar-ne la situació. L’Ajuntament d’Albanyà ja disposa d’un terreny –cedit per un veí–
per construir-hi la nova escola, que actualment té una ràtio d’entre 14 i 18 alumnes. n

Tots els nens rosincs tindran plaça a la llar escollida
nn L’Ajuntament de Roses ha confirmat que
els 104 infants d’entre 0 i 3 anys que s’havien inscrit a les llars municipals podran anar a
la primera opció triada. La Cavallet de Mar ha
ocupat 3 places de P0, 23 de P1 i 20 de P2; i El
Franquet, 3 places de P0, 20 de P1 i 35 de P2.
Així, a la primera li queden 8 vacants i a la segona, 16. Unes places que permetran fer front
a les noves altres que hi hagi durant el curs. n

14 Alt Empordà

n

HORA NOVA 2.524

comarca

n

10 de setembre de 2019

Y MEDI AMBIENT. neix el grup figats

Noves accions per protegir peluts
Des del passat mes
de maig, Figats fa
d’intermediari per a
l’adopció i l’acollida
d’animals abandonats

Y ANXOVA PELUDA
Y La protectora d’animals de

Gemma Visa l FIGUERES
nn Proliferen les iniciatives per
ajudar animals abandonats. Figats és el nom d’un nou grup que
des del passat mes de maig treballa ajudant peluts. La tasca es fa a
través de les xarxes socials i consisteix a posar-se en contacte amb
les diferents associacions de l’Alt
Empordà que tenen infraestructura per atendre animals desprotegits. Des del grup es reben peticions per atendre o acollir gats,
gossos o altres espècies i Figats
s’encarrega de fer d’intermediari
per trobar solucions.

Aquest mes de setembre s’ha iniciat el projecte «12
mesos 12 somriures». L’objectiu
campanya .

CAMPANYA. Figats ha engegat la iniciativa ‘12 mesos 12 somriures’ per ajudar les associacions animalistes

és recollir pinso cada mes per a
una associació diferent. D’aquesta manera no només es vol ajudar
l’entitat, sinó que també se li vol
donar visibilitat perquè es conegui la seva tasca. De les 12 associacions que es van inscriure en
el projecte i després d’un sorteig,
els aparellaments han quedat fixats. Aquest mes de setembre la

causa serà per als Amics dels Animals de Roses i a l’octubre per a
Garrigats. En els mesos posteriors les accions aniran dirigides
a Animalets (novembre), Canae
(desembre), Progat Ampuria (gener), 4 potes Palau-saverdera (febrer), Els gats de Port de la Selva
(març), l’Anxova Peluda (abril),
Associació protectora jonqueren-

FIGATS

ca de gats (maig), Terra de Vents
(juny), Sol gat l’Escala (juliol)
i Colònies de gats Roses (agost).
Actualment hi ha set punts de recollida de material: perruqueria
i estètica canina Creu de la Mà,
Aquafauna, ocelleria Monell, botiga d’animals Natura, veterinari
Vet-Animals, taller mecànic Inglass i perruqueria Depentinats. n

l’Escala, l’Anxova Peluda, va
penjar un comunicat la setmana passada informant que no
poden agafar més gossos si no
disposen de més cases d’acollida. La junta va decidir que no
es recolliria cap més animal
«si no surten adoptats els gossos, adults sobretot», que tenen ara mateix. En aquesta crida també s’afegia: «No tenim
refugi ni cap lloc on posar els
gossos. L’Ajuntament de l’Escala no ens ajuda en res. Ni un
euro de subvenció ni tampoc
ens ofereix cap opció per tenir
els gossos de forma temporal
en un espai a la Policia Local o
algun lloc alternatiu». L’Anxova Peluda assegura que disposa de molts gossos adults de
mida gran que necessiten lloc.
Si no se’ls troben cases, definitives o temporals, no hi ha cabuda a la protectora. n

ETIQUETA

EN TOTA LA GAMMA

INTERDIESEL

Ctra. de Rosas, 47 - 17600 - Figueres - Tel: 972 677 959

www.interdiesel.com

Consum mixt WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).
*PVP recomanat a la Península i Balears 18.500€. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, pel mercat espanyol, pot no ser aplicable a la seva Comunitat Autònoma. En
cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars i autònoms que adquireixin
un Nissan Qashqai Acenta N-Style 1.3 DIG-T 103kW (140CV) Manual, que entreguin un vehicle usat a nom del comprador i finançant per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Import
mínim a finançar 7.000€. Permanència mínima 24 mesos. Queden excloses Flotes i empreses. Oferta no compatible amb altres campanyes i vàlida fins al 30/09/2019. Per a més informació consulti a https://
www.nissan.es/
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Y ROSES . front comú

Els accidents al corredor de Taula rodona per parlar
l’N-II i l’AP-7 baixen un 46% sobre pobles i festes majors

Mindan anuncia
un congrés de
municipis afectats
pel top manta
Redacció l ROSES

Després d’un estiu més intentant combatre el top manta,
l’Ajuntament de Roses ha anunciat un front comú amb els municipis afectats per aquest fenomen. L’alcaldessa, Montse
Mindan, ha anunciat que Roses
organitzarà un congrés aquesta tardor amb les ciutats que
pateixen el top manta. Es tracta de demanar a la Generalitat
i a l’Estat que impulsin accions
integrals contra la venda ambulant il·legal. Una vegada més
es demanarà l’enduriment del
Codi penal, la reforma de la llei
d’estrangeria, del mercat laboral i polítiques ambicioses.
Roses participa cada any en
trobades amb viles afectades
pel top manta, en què es reuneixen uns 27 municipis. Tot i
això, les mesures que s’adopten
per impedir l’espai als manters
no serveixen de res o de poc. Ara
es vol fer més pressió política.n
nn

l’N-II. Els camions no circulen pel tram nord de la via des de l’abril del 2013

Redacció l figueres
nn El Servei Català de Trànsit
(SCT) fa balanç sobre la sinistralitat en els trams on s’han fet desviaments de vehicles pesants.
En el cas de l’Alt Empordà, els accidents amb morts i ferits greus
s'han reduït un 46% cada any. En
el corredor de l’N-II i l’AP-7 entre
Vidreres i la Jonquera s’ha passat
de les 35 víctimes a les 19, segons
l’últim balanç.

ACN

El desviament de camions de
l’N-II a l’autopista a les comarques gironines és vigent des de
l’abril del 2013. D’altra banda, fa
un any que es va adoptar la mesura de desviar els vehicles pesants en altres punts. És el cas del
corredor de l’N-340 i l’AP-7 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, on la sinistralitat ha baixat un 39%. A l’N-240/AP-2, entre
Montblanc i les Borges Blanques,
la reducció ha estat del 19%.n

Junts per navata. En un acte de campanya el passat mes de maig

Redacciól NAVATA
nn Aquest dijous a les 8 del vespre
hi haurà una taula rodona a Navata per parlar de festes majors i
de les festes joves als pobles de la
comarca. La iniciativa ha estat organitzada pel grup Junts per Navata Acord Municipal i vol ser «un
punt de trobada amb els municipis per compartir dinàmiques,
idees i problemàtiques derivades
de les festes d’estiu i de joves».

HORA NOVA

En la convocatòria també s’explica que «la trobada vol posar de
relleu el problema social de l’alcohol i els adolescents i exposar
els recursos que tenen les administracions al seu abast per lluitar
contra l’abús de les substàncies
per part dels i les joves». Després
de la reunió hi ha prevista una assemblea oberta amb veïns. Navata ha patit aquest estiu actes incívics durant la seva festa major per
culpa del botellón. n

Y successos. Ensurts per foc als marges de l’autopista

Dos incendis als vorals de l’AP-7, a Garrigàs i Llers
Dotacions dels Bombers van treballar dimecres passat en dos incendis originats als vorals de l’AP-7. Un
dels focs estava situat a Garrigàs en sentit França i es creu que el seu origen podria ser elèctric. A la zona s’hi
van traslladar nou dotacions juntament amb mitjans aeris. El segon incendi es va declarar a Llers, en sentit Barcelona, i el podria haver originat un camió avariat que hauria encès la vegetació del voral. En els dos
casos va haver carrils tallats i retencions. Els dos focs van quedar controlats a primera hora de la tarda. n
nn
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Y succés. a capmany

Y succés. emergència

Desmantellen un cultiu d’11.700 plantes

Falsa alarma per la pèrdua d’un nen

Salut detecta un
cas de listeriosi a
Roses, vinculat al
brot d’Andalusia
Redacció l roses
nn L’Agència de Salut Pública de
Catalunya ha detectat un possible cas de listeriosi a Roses. Ho
van anunciar la setmana passada pel seu compte de Twitter, i
ara estan pendent de la confirmació de les analítiques. El cas
estaria relacionat amb el brot de
la infecció sorgit a Andalusia pel
consum de carn entatxonada
Sabores de Paterna, contaminada amb listèria. El possible afectat de l’Alt Empordà hauria presentat un quadre de símptomes
lleus. La infecció pot provocar
des de marejos, erupcions cutànies o gastroenteritis fins a meningitis o avortaments. n

La Guàrdia Civil va desmantellar dimecres a Capmany un cultiu
amb 11.700 plantes de marihuana que feien un metre d’altura i pesaven 800 kg. La plantació estava a la zona coneguda com Els AforesTorrelles, i calculen que al mercat la droga hauria tingut un valor d’1,1
milions d’euros. Durant l’operatiu, els agents van detenir quatre homes de nacionalitat espanyola i van comissar dues armes de foc. n
nn

La suposada pèrdua d’un nen va mobilitzar dijous els serveis
d’emergència del Port de la Selva. Segons l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, un testimoni els va alertar que
un nen d’uns 7 o 8 anys caminava desorientat pel camí de ronda.
Però després de rastrejar tot el sender, van poder constatar que es
tractava d’una falsa alarma. n
nn

Y succés. la víctima tenia 58 anys

Nou afogament mortal, ara
al Moll Grec de l’Escala
Redacció l l’escala

Nou ofegament mortal a les
platges de l’Alt Empordà. Una dona de 58 anys va morir dissabte a
la tarda a la platja del Moll Grec
de l’Escala. Segons va informar
la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, a les
17.23 h diversos testimonis van
trucar al 112 per alertar que havien tret una dona de l’aigua que
respirava amb molta dificultat, i
van informar que el socorrista li

nn

estava practicant maniobres de
reanimació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi va enviar dues ambulàncies, els professionals de les quals també van
fer maniobres de reanimació cardiopulmonar a la dona, però van
ser infructuoses. La víctima era
de nacionalitat espanyola. En el
moment del succés, a la platja hi
onejava la bandera groga per mar
arrissada. Amb aquesta són 28 les
persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. .

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

Y meteorologia. sense incidents remarcables

El vent provoca petits focs i
obliga a ajornar actes festius
G. Arché l figueres
nn El fort vent que va bufar a finals
de la setmana passada, sobretot
entre dimecres i divendres, va tenir diverses conseqüències a l’Alt
Empordà. En alguns punts les ràfegues van superar els 120 km/h,
i un dels municipis més afectats
va ser Maçanet de Cabrenys. Després dels focs que dimecres havien cremat dos vorals de l’AP-7
[vegeu la pàgina anterior], dijous
la tramuntana va fer caure alguns
arbres a sobre de la línia elèctri-

ca que porta la llum al municipis, i les guspires van provocar
un incendi forestal que va cremar
0,6 hectàrees. Els Bombers hi van
enviar deu dotacions terrestres
i un helicòpter, i en poc més de
dues hores el foc va estar apagar.
Mentrestant, però, 830 abonats es
van estar hores i hores sense llum.
L’endemà, l’Ajuntament de la
Jonquera va haver de suspendre
o reprogramar diversos actes de
la festa major perquè el vent impedia fer-los a l’aire lliure tal com
s’havia previst inicialment. n

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

Ctra. Nacional II- 1,4 · 17771 Santa Llogaia d'Àlguema Girona
C/ Vilallonga, 7-9 · 17600 Figueres · Tel. 972 67 19 99 · saiga@saiga.es
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Y serveis. front comú dels ajuntaments

Y societat. iniciativa per al foment de la cohesió social

Sant Pere Pescador impulsa la Castelló i Roses
creació d’un banc del temps
reclamen a Endesa la

condonació del deute

La idea és que els
veïns ofereixin els
seus coneixements o
habilitats i, a canvi, rebin
ajuda d’altres persones

Redacció l terrassa

G. Arché l sant pere pescador
nn Implicar els veïns en l’ús del
seu temps «com a moneda d’intercanvi per fer transmissió de
coneixements, habilitats o serveis» i, alhora, fomentar la cohesió social del municipi. Aquests
són, a grans trets, els dos objectius de la nova iniciativa que està
impulsant l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador: la creació d’un
banc del temps. A la pràctica, la
idea és que els veïns ofereixin les
seves capacitats i coneixements
i, com a compensació, en rebin
d’altres persones. I això es fa amb
el temps com a moneda de canvi:
per cada hora invertida per aju-

Els ajuntaments de Castelló
d’Empúries i de Roses es van reunir dijous a Terrassa amb una
cinquantena de consistoris més
per donar una resposta conjunta a l’amenaça d’Endesa de tallar
la llum a les famílies més vulnerables. Després que la companyia elèctrica enviés una carta als ajuntaments amenaçant
de tallar el subministrament a
diversos usuaris si no se’ls abonaven les factures pendents, les
corporacions es van unir per fer
un front comú. El lema: «No tolerem l’amenaça de privar d’un
dret bàsic a les persones més
vulnerables d’aquest país».
Els màxims responsables municipals no reconeixen el deute que els reclama Endesa; creuen que cap Administració l’ha
d’assumir. I alerten que l’amenn

dar algú altre, en rebran ells una
d’ajuda.
Les opcions per oferir o demanar són d’allò més variades: des
de serveis d’atenció a les persones
(acompanyar gent gran al metge,
tenir cura d’infants, llegir contes
o històries...) fins a qüestions formatives (repàs de matèries escolars, classes de música, de ball, de
cuina...), passant per tasques domèstiques (ajudar a fer la compra,
cuinar, reparacions...) o intercan-
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Programa Identitat Corporativa
Ajuntament de Figueres

Quan no es puguin utilitzar els colors corporatius i sempre que
el color de fons sigui blanc o un color clar, aplicarem la marca
en negre.
Quan haguem de reproduir la marca sobre un color fosc, utilitzarem la versió en negatiu.
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www.ﬁgueres.cat

www.ﬁgueres.cat

vi d’idiomes, entre molts altres.
«No importa quin tipus de servei
o tasca s’ha dut a terme, el temps
de cada participant es valora per
igual; sigui un principiant o un
expert, un enginyer o un paleta»,
expliquen.
De moment, l’Ajuntament ha
passat un full als veïns interessats, ja sigui en participar en la
creació del banc del temps, associar-s’hi o simplement obtenir-ne
informació detallada. n

naça de la companyia és il·legal
d’acord amb els fonaments de la
Llei 24/2015. Per això, els ajuntaments adverteixen que si tallen el llum als seus veïns sense
haver-se assegut prèviament a
negociar un conveni, emprendran accions jurídiques contra
la companyia. n
Y «il·legal»

els ajuntaments emprendran accions legals si tallen el llum a veïns
Y el lema

«no tolerem l’amenaça de
privar d’un dret bàsic als
més vulnerables»

29
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Economia

Y mercat

Les matrícules de vehicles cauen a Girona

GIRONA. La matriculació de vehicles a les comarques gironines ha patit una forta davallada durant el mes d’agost,
en comparació amb l’any passat, quan es van registrar
1.229 vehicles a la província, el 21% menys que fa un any. n
nn

empresa

Y ocupació. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Y l’evolució de l’atur a la comarca, de l’agost del 2018 a l’agost del 2019

L’Alt Empordà
abaixa la persiana
de l’agost amb 205
aturats més
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ducció d’atur interanual, només
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D’altra banda, en relació amb
els municipis de la comarca, on
més s’ha notat l’augment de l’atur
és Roses (48), seguit de Figueres
(34), l’Escala (32) i Castelló d’Empúries (22).
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Y roses, al capdavant

El municipi lidera
l’augment de l’atur
amb un total de 48
desocupats més
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El territori de l’Alt Empordà va
cloure el mes d’agost amb un total
de 6.099 persones registrades a
les llistes d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una xifra que representa un creixement
de la desocupació del 3,48% en relació amb el mes de juliol, quan hi
havia 5.894 aturats, és a dir, un tonn

tal de 205 persones menys sense
feina més.
Pel que fa a les xifres interanuals, la desocupació durant l’agost
s’ha reduït en un 4,90%, l’equivalent a 314 persones: al mateix mes
de l’any passat hi havia un total de
6.413 persones inscrites al SOC.
Amb aquest percentatge, l’Alt
Empordà és la segona comarca
de la demarcació amb la major re-

8.163 8.219 8.099

7.010

La comarca va tancar el mes amb un total de 5.894
persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
J. N. l figueres

8.286

8000

t.
1

n

se
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dades a la província . L’atur va
pujar en 1.403 persones a l’agost
a la província i la xifra de desocupats es va situar en 32.106 persones. Es tracta d’un increment
del 4,57% mensual que situa Girona com la demarcació on més
ha crescut l’atur de Catalunya. n

OPINIÓ

Ametller Origen inicia la selecció L’indicador Bull & Bear de sentiment contrari
de 30 vacants a Figueres
Jordi
Oliva

analista tècnic

empordapatrimonis.blogspot.com

«Els cracks a la borsa solen venir amb un gran sentiment d’optimisme dels participants, fet
que no es dona ara. Passa justament el contrari, on veiem una
gran por de la recessió de l’economia mundial i per la teoria de
Sentiment Contrari les borses no
haurien de caure pròximament».
Aquesta és la darrera publicació
la setmana passada a la xarxa social Linkedin, on publico habitualment.
Existeixen diversos indicadors
de sentiment contrari però un
dels millors és l’indicador Bull &
Bear, de Bank of America. Aquest
indicador marca les sortides i entrades de diners en fons de diverses famílies de renda variable.
Els senyals de compra o venda
només apareixen en els extrems
quan s’arriben a nivells exage-

«Aquest indicador
marca les sortides i
entrades de diners en
fons de diverses famílies
de renda variable»

nn

selecció. Una imatge de les entrevistes del grup, a Figueres

Redacció l figueres
nn El grup alimentari Ametller
Origen, amb la col·laboració de
l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres, va
iniciar la setmana passada la selecció de 30 vacants per treballar
al nou establiment que la cadena
de supermercats té previst obrir
a la ciutat els propers mesos.
El grup, especialitzat en la producció i comercialització de
fruites i verdures, té previst la

HORA NOVA

contractació d’aquestes persones per desenvolupar tasques
d’atenció al client, a més de venedors i personal de producte fresc
i restauració, entre altres.
El regidor d’Empresa i Ocupació del consistori figuerenc, Jesús Quiroga, destaca que l’arribada d’aquest grup alimentari
«consolida Figueres com un pol
d’atracció de grans empreses i
mostra l’atractiu econòmic del
municipi per captar inversions
comercials». n

rats i es basa en el fet que l’inversor menys experimentat normalment s’equivoca en prendre les
decisions. Aquest indicador només ha donat tres senyals de compra des del 2016. A principis de febrer del 2016, en els primers dies
del 2019 i ara.
Partint d’aquest senyal, a Bank
of America creuen que els bons
estan en una bombolla (no cal
que ho diguin ells) i si els bons
van pujant de rendibilitat lentament causarien un transvasament de diners a la borsa que
confirmaria l’escenari. Aquest
fet sembla que va iniciar-se la
setmana passada veient la forta
caiguda del bund alemany.
Després de l’espantada de la
borsa dels inversors particulars
en el mes de desembre del 2018

i totes les notícies negatives de
l’economia i la guerra comercial,
des de principi d’any s’han estat
comprant posicions conservadores i sortint de renda variable
fins arribar a l’extrem actual.
La teoria diu que s’arriba a un
sostre de mercat i que les borses
cauen fort quan s’assoleix un alt
nivell de complaença i no hi ha
por. Tenim molts senyals negatives a l’economia que es poden
materialitzar el 2020, però no seria d’estranyar una forta pujada
per suport dels bancs centrals o
un acord comercial entre els EUA
i la Xina per retornar la confiança dels inversors (que tornaran a
equivocar-se) per comprar renda variable. n
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La Cooperativa Pi i Sunyer de Roses
s'ampliarà fins a disposar de 22
habitatges
La primera fase de les obres ha permès oferir cinc habitatges nous que ja s'han
ocupat aquest estiu
Jordi Callol

29.07.2019 | 19:44

La cooperativa Dr. Pi i Sunyer de Roses amplia el
nombre d'habitatges, en un projecte que té
diverses fases, fins a arribar a un total de 22 nous
espais. Segons Josep Marés, membre del consell
rector, «ja s'ha acabat la primera fase d'ampliació
de cinc habitatges, que ja estan ocupats».

El servei d'habitatge permet que les persones
grans, majors de seixanta anys, puguin «viure de
Imatge de l'ampliació de la residència. Andrea Bolcato

manera independent i autònoma» com ho han fet
sempre, però que a la vegada sàpiguen que «en

cas de necessitat se'ls oferirà assistència d'urgència», per la qual cosa el personal de la residència els
atendrà. Aquests habitatges són de 43 metres quadrats útils, i compten amb sala d'estar i cuina,
habitació doble i lavabo. A més a més, també hi ha una terrassa privada i els usuaris poden «gaudir de
tot el jardí de la Residència». Afegeix que «disposen d'un sistema de climatització inverter (calefacció i
refrigeració) amb suport aerotèrmic».

Marés ha volgut destacar la connexió que hi ha durant tot el dia entre aquests pisos i el personal que
treballa a la residència, que compta amb un total de 74 professionals.

Aquesta cooperativa va néixer l'any 1992 oferint el servei de residència assistida i per a les persones
que eren autònomes i podien viure independentment es van construir 8 bungalous que, en un principi,
no s'omplien fins que es va poder pagar mensualment, i des d'aleshores està al 100%. Aquest complex
residencial es troba en un entorn privilegiat al municipi de Roses. S'hi poden gaudir dels paisatges del
mar i la muntanya.

La funció d'aquest conjunt de serveis que ofereix la cooperativa és «facilitar un entorn substitutiu de la
llar adequat i adaptat a les necessitats d'assistència, i afavorir el manteniment o la recuperació del
màxim grau d'autonomia personal i social als residents».

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Del 12 al 20 de setembre s'obren les inscripcions per a les escoles Psicomotriu i Preesportiva de Roses.
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Mundial Bàsquet
emporda.info » Esports

Bàsquet

La rosinca Laia Moya guanya
l'Europeu de bàsquet 3x3 U18 amb
la selecció espanyola

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

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
EMPORDA.INFO

09.09.2019 | 19:49

Laia Moya, jugadora del GEiEG Uni Girona formada
al Club Bàsquet Roses, s'ha proclamat guanyadora
del Campionat Europeu 3x3 U18 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
A la dreta, Laia Moya, amb les seves tres companyes de

dels 14 dels 17 punts de la final contra Alemanya,

selecció. EMPORDÀ

que van guanyar per la mínima (16-17).

Per arribar a la final, les espanyoles es van desfer de Turquia (17-18), Ucraïna (9-16), Israel (17-9) i
França (10-11). En el cas de Moya, va anotar 0, 3, 2, 5 i 1 (final) punts respectivament (en 3x3 els punts
en compten d'un i de dos punts i no de dos i de tres com en el bàsquet de 5x5).

La rosinca està en ratxa, ja que va col·laborar en l'ascens del segon equip de l'Uni de Copa Catalunya a
Lliga Femenina 2, i va ser sotscampiona d'Espanya amb el seu júnior, aquest passat juny.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Tercera edició del Torneig U13 de Vilafant: millor organització i ferma consolidació.
BOT Gym arrenca amb força el seu segon curs a Figueres.
El Peralada perd per la mínima després de desaprofitar moltes ocasions de gol.
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Bàsquet
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Moya

Rep les nostres newsletters al teu email Apunta-t'hi

Alt Empordà

Clasificados

Especials

emporda.info

Publicitat

Fútbol internacional
Baloncesto
Motor
MOTOR > MOTOGP

Opinión

Otro
Mundo
Noticias | Resultados | Clasiﬁcación
| Calendario
| Equipos | Pilotos | Circuitos
MERCATO

Los últimos movimientos del mercado de ﬁchajes

Viñales se machaca para San
Marino
El de Roses, entrenando con una Yamaha R1M en circuito para prepararse de cara a la
carrera de este ﬁn de semana en Misano

Viñales, entrenando con una Yamaha R1M antes de Misano (Captura)

MUNDODEPORTIVO.COM

Actualizado a 10-09-2019 17:30

Maverick Viñales sigue trabajando duro en busca de la recompensa, un
triunfo que se le resiste desde que en Holanda acabara con la tremenda
sequía de Yamaha con lo que es hasta ahora el único triunfo para él y para
la marca nipona. este año La temporada no está siendo fácil para los
japoneses, que siguen centrados en mejorar el rendimiento de su moto y
en recortar distancias respecto a la Honda de Marc Márquez, gran
dominador del curso, aunque siguen siendo irregulares. Tras su triunfo
en Holanda, ‘Mack’, fue segundo en Alemania, décimo en la República
Checa, quinto en Austria, y de nuevo, volvió al podio en la última carrera
de Silverstone, positivo por ser la primera Yamaha al ﬁnalizar tercero en
una carrera en la que volvió a ir de menos a más y estuvo cerca de
alcanzar a los dos primeros, Rins y Marc, beneﬁciándose de su cuerpo a
cuerpo. Se quedó a las puertas de batallar por ese ansiado triunfo, y
ahora, el catalán sigue trabajando al máximo para llegar en plena forma
a San Marino.



GH VIP 7 | La gala 1 de Gran
Hermano, en directo

MOTO GP

MOTO GP

MOTO GP

Lorenzo: “Cada día me
siento más fuerte”

Márquez, con “conﬁanza”
para Misano

Espectacular Rabat: Toca
pierna, hombro y...
¡cabeza en el suelo!

Masterchef Celebrity 4 | Ana
Obregón, primera expulsada

“Full gas”, colgaba este martes en sus redes sociales, acompañando un
vídeo pilotando en un circuito una Yamaha R1M. Al tener limitados sus
test con su máquina de MotoGP, el español rodó con una moto de calle
para llegar a Misano con muchos kilómetros encima de una moto, en
plena forma para dar el máximo a lomos de una Yamaha en la que su
rendimiento, como cada semana, es una incógnita.
El catalán ha estado alternando su trabajo físico con varios días de rodaje
con su R1M, durante esta semana en el Circuito internacional de Zuera,
en Zaragoza.
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Ensurt a l’edifici del McDonald’s de Roses
en desprendre’s la xemeneia


Cerca …

Cerca

Esdeveniments

 10/09/2019
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

Els Bombers de Roses han estat treballant una hora per tal d'assegurar l'estructura de la xemeneia (foto
detall)

Els elements que envolten la xemeneia de l’edifici del McDonald’s s’han després i
els Bombers de Roses han hagut d’assegurar l’estructura
A les 12:45 els Bombers de Roses han rebut l’avís que elements del terrat de l’edifici,
on està ubicat el McDonald’s, s’havien després caient a la balconada del mateix
immoble.
Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc comprovant que el que s’havia
després eren uns plaques envolten la xemeneia.
Duran una hora han estat treballat per tal d’assegurar l’estructura, que
sortosament, en no caure cap de les plaques al carrer no s’ha hagut de lamentar cap
dany personal.
Al lloc també s’han desplaçat dues patrulles de la Policia Local de Roses per tal
d’establir un perímetre de seguretat i donar pas alternatiu a la circulació del trànsit
rodat.
Tags: A Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Bombers de la Generalitat, Bombers de Roses, Catalunya,
Costa Brava, Elements, Empordà, Girona, McDonald's, McDonalds de Roses, plaques, Policia Local de Roses,
Roses, Vila de Roses, Xemeneia
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EL MÉS LLEGIT
Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019
13 de Juliol de 2018

La Piscina de Roses ja té a punt el programa d’activitats per al curs 20192020, format pels cursos d’activitats aquàtiques per a totes les edats, nivells i
necessitats, i pel Pack fitness, que incorpora més de 76 sessions setmanals

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

Nova víctima mortal a Roses
21 d'Agost de 2019

d’activitats de salut i condicionament físic. Les inscripcions als cursos
s’inicien el 13 de setembre (inscripció preferencial) i el 17 de setembre (resta
d’interessats).
Els cursos d’activitats aquàtiques ofereixen un extens programa que dona
cabuda a totes les edats i nivells, des dels programes de nadons i d’aiguajoc
fins als d’adults, passant per totes les etapes del procés d’aprenentatge de la

Festa Major a Roses 2019
26 de Març de 2019

Passada de Dissabte
2 de Març de 2019  0

Carnaval de Roses 2019

natació: aprendre a nedar, domini del medi aquàtic, natació esportiva i

14 de Desembre de 2017

natació sincronitzada i natació federada (a través del club). A més,
l’equipament continua oferint els programes de salut d’activitat aquàtica per

3.000 persones, 56 colles i 53
carrosses desfilaran al
Carnaval de Roses

a gent gran i activitat terapèutica d’esquena.
Els cursos són trimestrals amb renovació automàtica per a qui no es doni de

27 de Febrer de 2019

baixa, des del mes d’octubre fins al juny. Enguany existeix una oferta de 340

Passada de divendres

places disponibles i les inscripcions s’han programat en dos períodes. D’una

1 de Març de 2019

banda, la inscripció preferencial, a la qual s’hi poden acollir abonats,
participants en un curs sencer durant la temporada 2018-2019 que no hagin
Passada de Diumenge

fet reserva de plaça i participants en un curs durant tot l’estiu 2019, tindrà

4 de Març de 2019

lloc els dies 13, 14 i 16 de setembre. La inscripció general, per a la resta de
persones interessades, s’obrirà a partir del 17 de setembre.
El Carnaval de Roses 2019 ja te
Reis

A més de les activitats aquàtiques, la Piscina Municipal de Roses ofereix des

12 de Febrer de 2018

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