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A dalt: Banyistes desafiant les
onades a l’Escala, ahir. BASILI GIRONÈS
A l’esquerra: Temporal a la platja
de Blanes, ahir. DAVID APARICIO
A la dreta: Branca caiguda a
l’avinguda Lluís Pericot, ahir a
Girona. DdG

MALA MAR
El litoral català,
tenyit de vermell
 El fort temporal va deixar
les platges de la Costa Brava
tenyides de vermell. Fins a 25
platges vigilades van hissar la
bandera vermella, mentre
que 25 més van passar la jornada amb bandera groga. Només dues platges van registrar normalitat amb bandera
verda, concretament la platja
de la Rubina de Castelló
d’Empúries i la platja d’Empuriabrava. A.S.M. GIRONA

vinguda Lluís Pericot. Més enllà
de danys causats per branques i
altres obstacles als carrers, el cos
d’emergències també va fer actuacions de prevenció a façanes
per evitar despreniments, tot plegat sense haver de lamentar ferits.
Pel que fa a Catalunya, la majoria
d’actuacions dels Bombers van
produir-se al Maresme, on les ratxes de vent a l’estació del Meteocat de Cabrils van arribar a 
km/h, un màxim que feia  anys
que no s’assolia.
Al llarg del dia el vent va començar a remetre, i de fet a mitja
tarda Protecció Civil ja va desactivar el pla Ventcat després de
mantenir-lo durant  hores per
les ventades de més de  quilòmetres per hora previstes durant
la jornada i sobretot al matí al litoral català.

A.S.M. GIRONA

L’episodi de pluja que es va encetar aquest dilluns a Catalunya i
a les comarques gironines, on ahir
s’hi va afegir el vent, va provocar
durant la matinada d’ahir una
allau d’incidències concentrades
sobretot al litoral de l’Alt Empordà
i de la Selva. Els Bombers van registrar durant el dia d’ahir una
quarantena d’avisos a la província
relacionats amb la pluja i el vent,
la majoria () dels quals van
efectuar-se durant el matí. El fort
temporal va provocar onades que
en alguns punts de la Costa Brava
com l’Escala, Blanes i Tossa de
Mar van superar els dos metres i a
la Costa Daurada els ,, i van deixar platges sense sorra al Maresme.
Les ventades van provocar desperfectes a l’arbrat, i es van veure
moltes imatges d’arbres caiguts a
vorals i branques als carrers. A
Blanes un arbre va arribar a caure
sobre un vehicle aparcat, que jun-

L’episodi de vent i pluja
deixa arbres caiguts i
onades de dos metres
 Els Bombers han efectuat una quarantena

d’actuacions per desperfectes provocats pel vent
però no hi ha hagut incidents greus ni ferits
 Les ventades superen els 100 quilòmetres
per hora a Portbou i descarreguen amb força al
Pirineu  Els forts temporals deixen onades
de fins a dos metres al litoral gironí

tament amb Tossa de Mar van ser
els municipis on els Bombers van
haver de realitzar més serveis,
però també van actuar a Roses
per unes tanques despreses, a
Brunyola per un arbre tombat en
uns cables de telefonia, i a Santa
Coloma de Farners i a Sant Miquel
de Campmajor per arbrat caigut a
la via. A Girona també es van veure branques al carrer Bacià i a l’a-

Ratxes de vent i pluja
Al llarg del matí d’ahir el vent encara persistia i, de fet, les estacions
del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) van registrar
ventades de més de  km per
hora a diversos punts del Pirineu,
on a més es van registrar les màximes més elevades de la jornada,
de més de  km/h. El puig Sesolles (. m), al Vallès Oriental,
va patir ventades de , km per
hora; i la Tosa d’Alp (. m), a la
Cerdanya, de  km per hora.
A Portbou es van veure ratxes
de més de  km per hora i al
pantà de Darnius-Boadella, de
més de  km. Roses i Castell d’Aro
també van assolir màximes per
sobre dels  km/hora, amb ,
i , km/h, respectivament. Segons recull el Meteocat, les pluges
que han caigut des de dilluns han
deixat les acumulacions més destacades a la ciutat de Barcelona
(més de  mm) i al Maresme
(més de  mm a Canet de Mar i
 a Arenys). Els cims de Núria i
Ulldeter van acumular , mm i
, mm respectivament.
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La museïtzació del Castell de la Trinitat
de Roses ret homenatge a Thomas
Cochrane, capità de la marina de Nelson

‘Master and
Commander’ a la
Costa Brava
JACINTO ANTÓN, Barcelona
Una fragata de 38 canons, atacs
amfibis, la defensa in extremis
d'una fortificació costanera contra l'ofensiva d'una columna francesa, trets de fuselleria, explosions, la pudor de pólvora, crits, i enmig de tot un heroic i decidit
capità de la marina anglesa, amb
molt valor i gran enginy. No, no
estem en una novel·la de Patrick
O'Brian de la sèrie del capità Jack
Aubrey i el naturalista i espia Stephen Maturin, les aventures que
van inspirar la pel·lícula Master
and Commander, sinó en un episodi històric que va passar aquí mateix, al Castell de la Trinitat de
Roses (Girona).
El novembre del 1808, l'escocès Thomas Cochrane, un dels capitans de la marina anglesa més
audaços, ancorava la seva fragata
Imperieuse a la badia de Roses i se
sumava decididament a la defensa del Castell de la Trinitat, que
estava rebent els atacs de l'artilleria francesa en el marc de la guerra d'independència espanyola.
L'episodi i Lord Cochrane —vegeu la vibrant biografia Thomas
Cochrane (1775-1860), de Robert
Harvey (Edhasa, 2002)—, un dels
personatges més sensacionals de
la història de les guerres
napoleòniques —i no només això:
les seves increïbles aventures es
prorroguen com a almirall de la
flota xilena, en la independència
del Brasil i en la lluita per la dels
grecs com un Byron del mar—, es
recorden ara en la museïtzació
del Castell de la Trinitat, que
s'inaugura dissabte amb una jornada de portes obertes.
La museïtzació de la fortalesa i
la
creació
d'un
centre

d'interpretació, amb l'objectiu de
destacar aquesta construcció fonamental del patrimoni militar
català, és un projecte desenvolupat pel grup DIDPATRI (Didàctica
del patrimoni, museografía comprensiva i noves tecnologies) de la
Universitat de Barcelona, sota la
direcció del catedràtic d'Història
Xavier
Hernàndez.
La
intervenció ha consistit a instal·lar una sèrie de mòduls que permeten apuntar-se a la història del
castell durant el recorregut a través d'objectes, mapes, audiovisuals i diorames, alguns de molt
impactants, que reprodueixen espais, escenes i personatges del
passat de la fortalesa.
Destaca pel seu significat la
realista escultura de bronze de
mida natural del mateix Cochrane, feta a partir de retrats i gravats de l'època i que és obra de
l'escultora Mar Hernández Pongiluppi. A l'escultura, situada a l'entrada del pati del revellí, com si
reptés per avançar els invasors,
Cochrane apareix com era: alt,
atractiu, amb nas afilat i una mica tort per l'estella d'una canonada que li va trencar el septe nasal
durant el setge del castell. Té una
mirada depredadora. No en va el
mateix Napoleó l'anomenava "le
loup de mer", el llop del mar.
El Castell de la Trinitat el va
projectar l'enginyer militar de
Carles V i capità general d'artilleria Luis Pizaño i es va acabar de
construir el 1551. "La fortalesa",
explica Xavier Hernández, "va viure infinitat de vicissituds, guerres
i setges que hem intentat rememorar en la museïtzació".
Els tècnics de DIDPATRI hi
han deixat la pell en l'últim episo-

A dalt, imatge de l’audiovisual sobre Cochrane. A baix, l’escultura del mariner amb la seva autora, Mar Hernàndez Pongiluppi.

El mariner s’afegí
a la defensa de la
fortalesa, assetjada
pels francesos
Considerava
els catalans com a
bons guerrillers per
la seva resistència

di militar del castell, justament
en què va participar decisivament Cochrane. Va se tan decisiu
que va ser ell el que va volar la
fortalesa. "El principal audiovisual, en una pantalla d'11 metres,
està dedicat a aquesta última batalla, que va devastar el castell; en
les escenes filmades hi participen
grups de reconstrucció històrica
que fins i tot porten canons".
Hernández reconeix que Cochrane era, a més d'un heroi, un
home contradictori, d'una rebel·lia gairebé patològica davant l'autoritat, que se les va tenir amb
l'establishment naval del seu país,
i va arribar a estar tancat a la
presó. El seu primer comandament va ser el de l'Speedy, un petit bergantí de 14 canons amb què
va fer meravelles. Les aventures
de Cochrane s'assemblen tant a

uadern
d'estiu

les de Jack Aubrey (igual que l'
Speedy a la Sophie), que gairebé
sembla que sentis com l'acompanya la música de Boccherini.
El 1801 Cochrane va protagonitzar una de la sevas gestes, la captura del Gamo, una fragata espanyola que quadriplicava en mides
l'Speedy. El 1808, amb la Imperieuse, va esquivar les bateries franceses de Barcelona, va desembarcar
a Mataró per volar part dels camins i destruir canons enemics, i
va rendir, atacant-la des del mar,
la fortalesa de Montgat. Amb la
seva fragata va fer anar de corcoll
els francesos per tota la costa, i va
fer veritables accions de comando avant la lettre, va lloar de passada els catalans, que formaven, segons ell, excel·lents tropes de guerrilla "pel seu caràcter turbulent,
la seva predisposició a la
insatisfacció i la sedició i la capacitat de resistència".
A Roses, juntament amb els
seus marins desembarcats, mercenaris irlandesos i tropes espanyoles entre les quals hi havia miquelets, va defensar el Castell de
la Trinitat, i va fer ostentacions
d'un valor gairebé suïcida, fins
que es va haver de retirar al vaixell, però primer va volar la fortalesa mentre l'obstaculitzaven els
francesos.
Cochrane és el model dels
grans herois populars de la novel·la d'aventures navals: s'hi van inspirar C. S. Forester i Patrick
O'Brian per crear respectivament
Horatio Hornblower (li donar vida al cinema Gregory Peck) i Jack
Aubrey (Russell Crowe). No cal
oblidar tampoc la influència que
va tenir Cochrane en un altre dels
escriptors més famosos de novel·les d'aventures i marineres, el
capità Frederick Marryat, que va
servir de jove amb l'heroi a l' Imperieuse, i va lluitar al costat seu
al Castell de la Trinitat. Marryat
evocava anys després "la bella
precisió dels nostres trets i el coratge del nostre capità, que contagiava tots els homes”, i deia que,
en recordar-ho, el pols se li accelerava. La mateixa sensació que se
sent avui, sobre la badia de Roses,
davant la mirada de bronze de Cochrane. Com va cantar Neruda
(Cochrane de Chile, 1970), "¡Almirante, tus ojos se abren saliendo
del mar cada día! / ¡Con tu invulnerable esplendor se ilumina el
delgado hemisferio!".
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L'episodi de vent i pluja deixa arbres
caiguts i onades de dos metres
Els Bombers han efectuat una quarantena d'actuacions per desperfectes provocats pel
vent
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Les ventades van provocar desperfectes a l'arbrat, i es van veure moltes imatges d'arbres caiguts a
vorals i branques als carrers. A Blanes un arbre va arribar a caure sobre un vehicle aparcat, que
juntament amb Tossa de Mar van ser els municipis on els Bombers van haver de realitzar més serveis,
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però també van actuar a Roses per unes tanques despreses, a Brunyola per un arbre tombat en uns
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Al llarg del matí d'ahir el vent encara persistia i, de fet, les estacions del Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat) van registrar ventades de més de 70 km per hora a diversos punts del Pirineu, on
a més es van registrar les màximes més elevades de la jornada, de més de 100 km/h. El puig Sesolles
(1.668 m), al Vallès Oriental, va patir ventades de 119,5 km per hora; i la Tosa d'Alp (2.500 m), a la
Cerdanya, de 103 km per hora.

A Portbou es van veure ratxes de més de 100 km per hora i al pantà de Darnius-Boadella, de més de 90
km. Roses i Castell d'Aro també van assolir màximes per sobre dels 70 km/hora, amb 73,4 i 71,3 km/h,
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respectivament. Segons recull el Meteocat, les pluges que han caigut des de dilluns han deixat les
acumulacions més destacades a la ciutat de Barcelona (més de 70 mm) i al Maresme (més de 60 mm
a Canet de Mar i 56 a Arenys). Els cims de Núria i Ulldeter van acumular 40,3 mm i 40,2 mm
respectivament.
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La Cursa de la Dona de Roses s’ha fet gran
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Esdeveniments
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

Pere Sastre, Montse Mindan, Pilar Serra i Cinto Berta durant la presentació de la XII Cursa de la Dona de Roses

De ser una prova atlètica on en la seva primera edició no va arribar al centenar de
corredors, la Cursa de la Dona convoca actualment a més de mil atletes
Una entitat modesta com el Club Atletisme Roses va impulsar, ara fa 12 anys, la
Cursa de la Dona per tal de fomentar la practica esportiva a la Vila, i que millor forma
que fer-ho en família, per això se’l va anomenar la Cursa de la Dona.
“I ja que fem esport perquè no ajudar als que ho necessiten”, va pensar llavors el
president del Club, Pere Sastre, així, tots els diners íntegres que es recaptessin de
les inscripcions anirien a parar a la Fundació Roses contra el Càncer.
Pensat i fet. A la primer edició hi van participar un bon grapat de rosincs i rosinques
que no van arribar al centenar. S’ho van passar d’allò més bé perquè van fer esport
envoltats de familiars i amics. Et aquí el secret d’aquesta cursa.
Des del primer any, el Club Atletisme Roses va tenir la implicació i col·laboració
absoluta de l’Ajuntament en organitzar aquesta prova, que poc a poc, any rere any,
anava augmentat la seva participació.
De tal manera que des de fa 3 anys, ja no parlem de 200, 300 o 500 atletes
participants, sinó de 1.000, de 1.500 i de 2.000 persones, l’objectiu d’enguany, que
decideixen fer esport corrent en la Cursa de la Dona de Roses.
Per això, la Cursa de la Dona de Roses s’ha fet gran, molt gran. I la millor prova és
que abans es feia el dia assenyalat, i punt. Però ara, des de l’any passat, es fa una
presentació com requereixen els grans esdeveniments. I la Cursa de la Dona de
Roses, sens dubte, és un gran esdeveniment.
I així, el mateix Pere Sastre, acompanyat de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, la
presidenta de la Fundació Roses Contra el Càncer, Pilar i Serra, el membre de la
Junta de l’entitat, Cinto Berta, van fer la presentació oficial, a la sala de plens de
l’Ajuntament, de la XII Cursa de la Dona de Roses.
Tota, o gairebé tota, la informació al voltant d’aquesta prova atlètica solidària ja la

Tota, o gairebé tota, la informació al voltant d’aquesta prova atlètica solidària ja la
va oferir ViladeRoses, però cal destacar de la presentació una novetat, “que tots
els corredors portaran un xip i un cop acabada la cursa rebran en el seu mòbil un
sms comunicant-les el temps que han fet”, va afirmar el president del Club
Atletisme Roses.
Pilar Serra, entitat beneficiaria d’aquesta Cursa de la Dona, la qual destina l’import
íntegre de les inscrpcons i que l’any passat va recaptar 14.212 euros (descomptades
les despeses), va agrair “la gran tasca que porta a terme al Club Atletisme Roses,
juntament amb nosaltres, per cada any superar amb escreix el nom de
participants, i especialment la tasca dels voluntaris, que no es veu, però que és
totalment imprescindible per assolir l’èxit en quant a l’organització”.
Cinto Berta va destacar la iniciativa de la Fundació en presentar un cartell que
“identifica a qualsevol empresa, botiga, comerç, establiment o entitat com a
col·laboradora de la Cursa de la Dona a través de regals, donatius o oferiment
dels seus serveis”. Berta va remarcar que aquests cartells “especifiquen ‘aquest
establiment hi col·labora!’ per emfatitzar aquesta col·laboració que agraïm
moltíssim”.
Per últim, l’alcaldessa de Roses va afirmar que “ens sentim orgullosos d’aquesta
Cursa de la Dona, perquè va més enllà de ser una prova esportiva, de ser un
esdeveniment social, i si els organitzadors es veuen capaços d’organitzar una
prova en la que volen que hi participin 2.000 persones, com a poble hem d’estar a
l’alçada, ens hem d’inscriure i hem de formar-hi part tots plegats per després
sentir-nos tots orgullosos de tenir una prova que sigui anomenada més enllà de
les nostres contrades, perquè si Roses en té alguna cosa, és que és un poble molt
solidari”.
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Més notícies

La Cursa de la Dona de
Roses s’ha fet gran

“El sentiment
d’aconseguir la
independència és ferm”
 12/09/2019

La protectora d’animals
l’Anxova Peluda de
l’Escala contraria a que
les mascotes del poble
vagin a la gossera de
Figueres
 12/09/2019

Gran trobada surfera
només per a dones
 12/09/2019



Roses porta 3 autocars a la manifestació de Barcelona.

3 autocars amb més de 150 persones han sortit aquest dimecres de Roses per participar a la manifestació de la Diada organitzada per les entitats
sobiranistes, sota el lema “objectiu independència”.

Les persones han començat a arribar cap a les onze a la parada d’autocars de la Ronda Miquel Oliva Prat, anaven equipades amb estelades i les
samarretes que l’ANC ha preparat per aquesta jornada reivindicativa, que ha comptat amb la participació de quasi mig milió de catalans que han fet
possible l’onada gegant que ha unit Passeig de Gracia amb plaça Espanya.

En un gran ambient de festa i reivindicació, un a un, han anat pujant als diferents autocars que han deixat el municipi aproximadament quan passaven
uns minuts de dos quarts de dotze del mig dia.
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