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La CUP i ICV, a la
llista de Sumem
Banyoles
a Els dos grups no es

presentaran com a
tals i donaran suport a
la nova candidatura

R. Estéban
BANYOLES

La CUP de Banyoles renuncia a presentar-se com
a tal a les eleccions municipals perquè ha decidit
que els seus militants i
simpatitzants donin suport a Sumem Banyoles.
Com que el seu ideari coincideix majoritàriament
amb el d’aquesta nova plataforma independentista
d’esquerra, la CUP no troba coherent tenir una candidatura pròpia, atès que
la intenció és ampliar la
base electoral. “No tindria
sentit, com a espai assembleari i popular, deixar de
fer créixer una iniciativa
com Sumem Banyoles”,
van afirmar ahir en un comunicat. La nova candidatura, però, disposaria del
paraigua de la CUP a efectes logístics i administratius. Es farà servir, per tant,

una sigla de marca blanca
vinculada a la CUP afegida
a Sumem Banyoles.
Els ecosocialistes
De la seva banda, ICV (que
s’hauria presentat com a
Banyoles en Comú) també
veu bé la proposta de Sumem Banyoles i, en principi, farà com la CUP. També ahir, els ecosocialistes
van fer saber que estan negociant amb Sumem Banyoles una sèrie de punts
als quals no volen renunciar, entre els quals hi ha la
redacció d’un codi ètic
propi de Sumem. Fonts de
la plataforma i d’ICV ahir
es van mostrar optimistes
respecte a arribar a un
acord.
Qui serà l’alcaldable?
Una de les qüestions a resoldre aparentment més
delicada serà qui encapçalarà la llista. Es dona per
descomptat que no pot
ser ningú que hagi tingut
o tingui un paper rellevant a la CUP o ICV, com
ara regidors o exregidors. ■
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei Territorial d’Urbanisme de Girona

ANUNCI
Expedient: 2018 / 67860/G
Assumpte: Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 13 de febrer de 2019, ha adoptat l’a-
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Acord entre la UdG i l’ATA per
estudis pioners a l’Estat
sobre apartaments turístics
a Alumnes de quart de turisme segueixen una assignatura optativa sobre els

immobles d’ús turístic coordinada per l’Associació Turística d’Apartaments
U. Comas
GIRONA

L’Associació
Turística
d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona
(ATA) i la Facultat de Turisme de la Universitat de
Girona (UdG) han signat
un acord per impartir formació específica sobre
apartaments turístics a la
facultat, que s’ha convertit en la primera de l’Estat
espanyol on es forma sobre aquest sector. L’assignatura, optativa i batejada
com a Immobles d’ús turístic, s’ha començat a impartir aquest mes de febrer i s’acabarà al mes de
maig, va adreçada a alumnes de quart curs de la Facultat de Turisme, és coordinada per la gerent de
l’ATA, Àngela Galceran, i
hi participaran diferents
membres de la junta de
l’associació i col·laboradors externs.
“Aquesta col·laboració
ens permetrà aportar coneixement específic del
nostre sector als alumnes”, afirma l’ATA en un
comunicat en què mostra
la seva gran satisfacció per
poder col·laborar amb la
Universitat de Girona en
la formació dels futurs
professionals del turisme.
També el degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Majó, va manifestar
que el fet que l’ATA col·la-

La gerent de l’ATA, Àngela Galceran, durant una de les classes ■ ATA
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Mes que ha començat l’assignatura, que finalitzarà al
maig després de 13 classes
teòriques i una sortida.

“Aquesta
col·laboració ens
permetrà aportar
coneixement específic
del nostre sector als
alumnes”

bori en la docència suposa
“donar consciència d’un
sector molt important que
quedava tangencial”, i que
“a partir d’ara els alumnes
en tindran coneixement
en primera persona i guiats pels millors professionals”.
L’Associació Turística

d’Apartaments ha preparat un ampli temari que inclou història, desenvolupament i situació actual
del sector, la gestió i la direcció d’aquest tipus
d’allotjaments turístics, la
gestió de les reserves o la
legislació. També es tractarà sobre la funció de les

ATA

cord d’assumir el document d’objectius, propòsits i avanç del PDU dels sòls no sostenibles del lito-

associacions del sector o
les característiques d’un
habitatge d’ús turístic i
d’un apartament turístic.
Així mateix, segons explica l’ATA, es parlarà d’aspectes d’interès com per
exemple que el lloguer
d’apartaments turístics
permet democratitzar el
sector i distribuir millor
els ingressos del turisme,
que fomenta el comerç de
proximitat i crea ocupació.
L’ATA es va constituir el
1993 i aglutina 12.000 unitats d’apartaments i vil·les
de lloguer turístic legalitzades i distribuïdes per tota la
Costa Brava, interior i Pirineu de Girona. ■

ral gironí, redactat per la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i de Coneixement de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. Així mateix, ha acordat suspendre, a l’empara de l’article 73.1 del
TRLU, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits inclosos en el plànol de suspensió de llicències.
La durada de la suspensió de tramitacions acordada és fins a l’aprovació inicial del Pla director ur-

Videoclip per dir que ‘Per
carnaval no tot s’hi val’

banístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, com a màxim, per un any, sense perjudici de la suspensió preceptiva que s’acordi juntament amb l’esmentada aprovació inicial. Si durant
l’elaboració dels treballs del Pla director amb anterioritat a l’aprovació inicial s’aprecia per a deter-

Esteve Carrera

minats àmbits la innecessarietat de la suspensió per assolir els objectius pretesos pel Pla, es dei-

ROSES

xarà sense efecte la suspensió en aquests àmbits.
L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes
en el DOGC i en 2 diaris de premsa periòdica, i la documentació podrà ser consultada a la pàgina
web del Departament de TES o bé presencialment a la seu de l’edifici de la Generalitat a Girona,
plaça Pompeu Fabra 1, CP17002 (horari de 9.00 a 15.00 h). Simultàniament al tràmit d’informació
pública, es consultarà els ajuntaments afectats.
La secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona
Sònia Bofarull Serrat

Els joves de Roses són els
protagonistes i els emissors de la campanya 2019
Per carnaval no tot s’hi
val, destinada a conscienciar els joves i la població
en general entorn dels perills que comporta el consum d’alcohol i drogues.

En aquest cas, el suport
principal de la campanya
ha estat la gravació d’una
cançó i un videoclip que,
amb esperit creatiu i desenfadat, transmetrà el
missatge. Una vintena de
joves han participat activament en la composició i
interpretació de la cançó
No tot s’hi val amb la producció musical a càrrec de

la productora Paràlisi del
Somni. Prèviament a la celebració del carnaval de
Roses, els alumnes de 3r i
4t d’ESO del municipi es
traslladaran en grups al
llarg dels dies 20, 22 i 25 de
febrer al Centre d’Activitats de Roses (CAR), seu
de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament, per assistir
a sessions informatives i

visitar la mostra preparada especialment per a la
campanya d’aquest any.
Cada any la campanya
ofereix algun producte de
marxandatge a través del
qual la ciutadania pot expressar la seva adhesió a
aquesta iniciativa; aquest
any seran unes ulleres de
color fúcsia –distribuïdes
gratuïtament–, que porten inscrit el lema Per carnaval no tot s’hi val, amb
les quals es vol llançar al
públic la pregunta “I tu,
com ho veus”?, transmetent la idea que és possible
un carnaval amb una altra
mirada. ■
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TEATRE «JOAN PERA, CAPRI»

Teatre Municipal (Banyoles)  Diumenge 17  19.00 h
 15 €  https://culturabanyoles.koobin.com

Joan Pera, Capri recull alguns dels monòlegs més coneguts del
popular actor, humorista català Joan Capri, com El pobre González,
Nàufrags, El matrimoni i El maniàtic, entre altres. La ironia amable
però incisiva de Joan Capri el van convertir en una caricatura del
català urbà mitjà que va fer riure diverses generacions.
DIARI DE GIRONA

ROSES

GIRONA

TEATRE MUSICAL «TROIA...»

Teatre Municipal (Roses)  Diumenge 17  18.00 h

FESTIVAL TORNA EL MILLOR CIRC INTERNACIONAL

 15 €  http://www.rosescultura.cat

El Camp de Mart de la Devesa de Girona acull, fins al pròxim dimarts dia 19, la vuitena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or. La
Gran Carpa acollirà dues funcions més. Al llarg d’aquests dies, una vuitantena d’artistes arribats d’una dotzena de països oferiran 24 atraccions
mai vistes a Europa i es comptarà amb la participació de les principals companyies de circ d’arreu del món. El Festival es reparteixen en dos
espectacles de selecció anomenats Blau i Vermell i totalment diferents. Alhora que els artistes actuen, són puntuats per un jurat de directors
d’importants circs que decideixen els premis oficials de l’esdeveniment. Informació i entrades a: http://www.festivaldelcirc.com
DIARI DE GIRONA
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GIRONA

Sunset Jazz Club (Girona)  Dissabte 16  22.00 h  12 €

Sala Montsalvatge de l’Auditori (Girona)  Dissabte 16  18.30 h i

MÚSICA LARRY PORTER, AL SUNSET
Larry Porter és un pianista i compositor nord-americà format a la
prestigiosa escola Berklee, que des dels anys 70 del segle passat ha
viatjat pel món buscant en la diversitat de les cultures nous colors per
incorporar al seu jazz. En el que serà el seu primer concert al Sunset de
Girona, es presentarà amb un trio excepcional, amb Max Leiss al
contrabaix i Joe Smith a la bateria.

Troia, una veritable odissea! és un espectacle polifonicoteatral a
partir dels relats de La Ilíada i L’Odissea en què els 30 intèrprets de
Cor de Teatre proposen al públic viatjar amb les seves veus per
alguns dels episodis més representatius i emocionants d’aquests
dos poemes èpics fundacionals de la cultura europea.
DIARI DE GIRONA

GIRONA

ESPECTACLE «FOREVER»

CIRC «INSTARSI»

21.30 h  28 € i 45 €  https://www.4tickets.es/whiteandbright
El mite de Michael Jackson reviurà aquest dissabte a Girona amb
Forever, l’únic espectacle arreu del món que han avalat tres membres de la família del desaparegut rei del pop. A més d’oferir un intens recorregut pels seus grans èxits, aquest és un espectacle que
rendeix homenatge als seus balls i la seva figura.

 6 € / 10 € / 15 € https://gironacultura.koobin.com

Teatre Principal (Girona)  Diumenge 17  18 h

Quatre acròbates que s’observen, s’estudien, que xoquen, es
llencen els uns als altres, i ens transporten així a la seva faràndula
metafòrica: trobades, rivalitats, proeses, caigudes, preses de
poder, seducció, manipulacions, un «intarsio» fet de fragments de
vida que són un mirall de les relacions humanes.
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El procés per preparar la candidatura de la Costa Brava per convertir-se en Reserva de la Biosfera
reconeguda per la UNESCO avança caselles. El projecte va començar a agafar força fa dos anys i
compta amb un àmbit territorial
d’estudi que s’estén des de Blanes
fins a Portbou. La Diputació de
Girona, juntament amb el Campus Patrimoni Natural i Cultural
de la Universitat de Girona (UdG),
la Fundació Mar i el Patronat de
Turisme Costa Brava, entre altres
entitats, està treballant i promovent sessions de participació ciutadana per recollir les percepcions de la població. Segons el calendari previst, durant aquest
 s’espera acabar d’elaborar el
dossier de la candidatura per entregar-lo el desembre al Programa
Home i Biosfera (MAB) de la
UNESCO a Madrid, a l’espera de
rebre la seva avaluació i poder arribar a la UNESCO de París el setembre de .
Els principals responsables de
la iniciativa van exposar en una
roda de premsa celebrada ahir a
la Diputació de Girona en quina
situació es troba el projecte i quins
en són els reptes futurs. El diputat
de Medi Ambient de la Diputació,
Lluís Costabella, va posar l’èmfasi
en el fet que «aquest reconeixement ajudarà a conservar els paisatges i impulsar la sostenibilitat».
«També es fa un esforç per promoure un turisme de tipus familiar i donar valor al patrimoni cultural i gastronòmic», va afegir.
Costabella va explicar que durant
el  es van organitzar diverses
trobades per explicar la proposta
i recollir les aportacions en el
marc d’un procés participatiu que

Francesc Castañer
encapçala la llista
d’Independents
de Porqueres
DdG PORQUERES

■ L’actual batlle de Porqueres,
Francesc Castañer, repeteix com
a cap de llista del partit Independents de Porqueres (IdP) que es
presentarà a les properes eleccions municipals del mes de
maig. Castañer compta amb quatre anys d’experiència com alcalde i  com a regidor,  dels quals
a la regidoria de Joventut i Festes
i  a la d’Urbanisme i Serveis.
Castañer es mostra il·lusionat
per continuar encapçalant el municipi i és per aquest motiu que ha
decidit tornar-se a presentar com
a cap de llista d’IdP amb l’aprovació de la resta del grup. Segons indica la formació en un comunicat,
els eixos principals del proper
mandat se centraran en promoure millores a la plaça Major, a la
zona esportiva i als equipaments
que donen servei a les persones,
a part d’afrontar problemàtiques
estructurals com l’urbanisme o la
baixa taxa de natalitat del municipi, que és una tònica a tot el país.

D’esquerra a dreta: Miquel
Ventura, Lluís Costabella, Marc
Marí i Josep Vila, en l’acte d’ahir a
la Diputació de Girona. MARC MARTÍ

continuarà en els propers mesos.
Algunes de les sessions es faran
avui a Roses i dilluns a Llagostera.
La següent intervenció va anar
a càrrec del tècnic i cap del Servei
de Medi Ambient de la Diputació,
Marc Marí, que va destacar que la
candidatura cobreix « municipis que comprenen una àrea total
de . quilòmetres quadrats,
dels quals . són d’àmbit terrestre i . d’àmbit marí». Alguns dels elements més significatius per a Marí són el Parc Natural
del Cap de Creus, els Aiguamolls
de l’Empordà o els massissos de
les Gavarres i el de l’Ardenya. El director científic del Campus Patrimoni Cultural i Natural de la UdG,
Josep Vila, va esmentar els deu
àmbits d’actuació que es preveuen treballar en els propers 
anys: aigua, energies renovables,
model de territori i mobilitat, residus, ecosistemes i biodiversitat,
patrimoni, un bloc d’innovació,
investigació i educació, model socioeconòmic i ciutadania turisme
sostenible i la part marina.
El director de Fundació Mar,
Miquel Ventura, va esmentar ahir
tres línies estratègiques referents
a l’eix marí: el compliment de les
normatives, la recerca, i la custòdia del territori, incidint en què
«volem potenciar diferents nivells
de custòdia per gestionar el territori de forma transversal».
El calendari previst
Durant el  s’elaborarà una
primera versió del dossier per entregar-lo el desembre al MAB, a

La candidatura de la Costa
Brava per ser Reserva de la
Biosfera pren embranzida
 Durant el 2019 es preveu preparar el dossier

del projecte que es presentarà a Madrid aquest
desembre, amb la intenció que pugui arribar a la
UNESCO de París el setembre de 2020  La
iniciativa compta amb sessions de participació
ciutadana arreu del territori per recollir les
percepcions i opinions de la població

CUP i ICV s’adhereixen a
la plataforma d’esquerres
Sumem Banyoles
La presentació oficial

de la iniciativa ciutadana
va tenir lloc el 25 de gener a
l’Ateneu-CMEM de Banyoles

LAURA CUGAT BANYOLES

■ La plataforma ciutadana Sumem Banyoles va fer la seva presentació oficial el passat  de gener a l’Ateneu-CMEM de la capital
del Pla de l’Estany amb la voluntat
d’articular una candidatura ciutadana d’esquerres, progressista,
ecologista, feminista i republicana per a les eleccions municipals.
El portaveu de la iniciativa va afirmar en aquell moment que l’objectiu era convidar la CUP, ICVIdB i ERC-JxB a sumar-s’hi, i en
aquests moments s’ha assolit part
del repte, ja que les dues primeres
formacions s’hi han adherit.
El portaveu de la plataforma
afirmava el dia de la presentació
que «tenim una sèrie de veïns tre-

ballant en el projecte però necessitem sumar més gent», pas clau
perquè «en les properes setmanes
hauríem de decidir si ens presentem o no». Després d’uns dies, ell
mateix va confirmar ahir que «Sumem Banyoles es presentarà a les
eleccions municipals sota el paraigua de la CUP, amb militants de
la formació, i d’ICV-IdB, a nivell
particular», mentre que «JxB segueix el seu camí i no s’afegeix a la
proposta».
Els Verds afirmen en un comunicat que des del punt de vista del
partit, «l’aparició amb força de Sumem ha estat un encert» i proposen sis punts per poder treballar
la candidatura de forma conjunta,
com ara «respectar les organitzacions que l’integren» i «mantenir
la marca Sumem com a marca
electoral». Per la seva banda, la
CUP constata que «veu oportú
donar suport al projecte, nascut
de la necessitat d’un canvi real en
la política de la ciutat».

Madrid. Aquesta tardor es publicarà la informació elaborada perquè es pugui consultar. Seguidament, el comitè científic ho avaluarà i cap a la primavera del 
enviarà les seves consideracions
que s’afegiran en el dossier. El següent pas consistirà a lliurar el
dossier a la UNESCO de París el
setembre del , a través de Madrid, amb la previsió de tenir el veredicte a la següent primavera.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se publica
la Información pública previa a la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción «Acondicionamiento de
la carretera N-II. Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva». Provincias de Girona y Barcelona.
Clave: 12-GI-3740
Por resolución de 21 de junio de 2016 y previos los trámites legales procedentes, el Director General de Carreteras aprobó el Proyecto de Construcción arriba reseñado y ordenó a esta
Demarcación la iniciación del correspondiente expediente de expropiación forzosa. Esta aprobación de proyecto implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de
los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines
de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 de la vigente Ley 37/2015, de Carreteras.
Esta Demarcación entiende que este expediente de expropiación forzosa debe tramitarse por
el procedimiento de urgencia, previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. Por ello, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa en relación con los artículos 17 y 52 de la misma Ley y 56 de su Reglamento,
ha resuelto someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por el
citado proyecto y una memoria explicativa de la necesidad de seguir este procedimiento,
como trámite previo a la declaración de la urgente ocupación de los mismos.
A tal fin, durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los interesados tendrán de manifiesto dicha memoria, la relación de bienes y derechos y el parcelario de la expropiación en
los Ayuntamientos de Tordera y Maçanet de la Selva, en las dependencias de esta Demarcación (Carrer de la Marquesa, 12 de Barcelona) y de la Unidad de Carreteras de Girona
(Gran vía de Jaume I, 47 de Girona), así como en la página Web del Ministerio de Fomento
https://www.fomento.gob.es
Durante el expresado plazo podrán presentarse por escrito en la citada Demarcación de Carreteras o por cualquiera de los sistemas señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las
alegaciones que se estimen pertinentes acerca de la declaración de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados.
Barcelona 1 de febrero de 2019.- El jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, Luis Bonet Linuesa.
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Noticias de Roses

Música contra l'alcohol i les drogues
al Carnaval de Roses
Vint joves participen en el videoclip de la campanya "Per Carnaval no tot s'hi val"
Ddg | Figueres

L'últim

1.

14.02.2019 | 14:01

El més llegit

Neuròlegs del Trueta participen en la
descoberta d´una malaltia

2.
L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest matí el material i programació de la campanya "Per
Carnaval no tot s'hi val" d'enguany, una projecte nascut l'any 2012 per informar i conscienciar els joves

de la província

3.

i la població en general entorn als perills que comporta el consum d'alcohol i drogues. Un dels
components claus de la campanya és convertir els joves de Roses en els protagonistes i emissors del

La persecució de testimonis de Jehovà a Rússia
motiva 64 peticions d´asil a Girona

4.

missatge de la mateixa. En aquesta ocasió aquest protagonisme ha recaigut en la gravació d'una
cançó i un videoclip, que tornen a fer palès l'esperit creatiu i desenfadat de la campanya.

Conforama obrirà a Salt la seva primera botiga

Ensenyament acaba amb la paciència de les
AMPAs i l´Ajuntament de Lloret de Mar

5.

Manifestació per denunciar dos suposats casos
de racisme

Lluny de missatges alliçonadors o basats en prohibicions, el que transmet "Per Carnaval no tot s'hi val"
des dels seus inicis és el fet que la llibertat d'escollir i la decisió final sobre el consum de drogues i

6.
7.

Forn: «La DUI no es va votar, només es va llegir»
Encaputxats arrenquen pancartes i banderes

alcohol, recau sempre en els joves. En conseqüència, l'Àrea de Joventut dona amb cada nova edició

dels ajuntaments de Sant Gregori, Sarrià i Sant

veu als adolescents i joves del municipi, permetent que siguin ells, a partir de les seves pròpies

Julià

experiències i amb el seu llenguatge i codis, els que reflexionin i expressin les seves opinions i punts

8.

Una nova moratòria frena 12.000 habitatges de
segona línia a la Costa Brava

de vista.
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Nàufrags a totes les desfetes
Els Mossos detenen els pares del nadó
ingressat greu per maltractament a tarragona

Se ha producido un error.
Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado
en el navegador.
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Revolució gràfica
Heroïna del futur
Urbanisme. Suspensió a primera i segona línia
de mar

En aquesta ocasió, una vintena de joves han participat activament en la composició i interpretació de
la cançó "No tot s'hi val". La lletra i música de la cançó són fruit del treball fet per vuit joves d'entre 13 i
18 anys que participaren en el càsting convocat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, mentre que la
producció musical ha anat a càrrec de la productora Paràlisi del Somni.

Els propers 20, 22 i 25 de febrer, tindran lloc les sessions presencials al Centre d'Activitats de Roses
(CAR), on els alumnes de 3r i 4t d'ESO del municipi visitaran una mostra preparada específicament per
a l'ocasió i assistiran a una xerrada.
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Videoclip per dir que ‘Per carnaval no
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MÉS LLEGIDES
1. Clar i castellà
Representants del consistori rosinc i els joves que han gravat el videoclip, amb
les ulleres fúcsia que faran de fil conductor de la campanya AJ. ROSES.



ESTEVE CARRERA - ROSES

Els joves de Roses són els protagonistes i els emissors de la
campanya 2019 P e r c a r n a v a l n o t o t s ’ h i v a l, destinada a
conscienciar els joves i la població en general entorn dels perills que
comporta el consum d’alcohol i drogues. En aquest cas, el suport
principal de la campanya ha estat la gravació d’una cançó i un
videoclip que, amb esperit creatiu i desenfadat, transmetrà el
missatge. Una vintena de joves han participat activament en la
composició i interpretació de la cançó No tot s’hi val a m b l a
producció musical a càrrec de la productora Paràlisi del Somni.
Prèviament a la celebració del carnaval de Roses, els alumnes de 3r
i 4t d’ESO del municipi es traslladaran en grups al llarg dels dies 20,
22 i 25 de febrer al Centre d’Activitats de Roses (CAR), seu de l’àrea
de Joventut de l’Ajuntament, per assistir a sessions informatives i
visitar la mostra preparada especialment per a la campanya d’aquest
any.
Cada any la campanya ofereix algun producte de marxandatge a
través del qual la ciutadania pot expressar la seva adhesió a aquesta
iniciativa; aquest any seran unes ulleres de color fúcsia –
distribuïdes gratuïtament–, que porten inscrit el lema Per carnaval
no tot s’hi val, amb les quals es vol llançar al públic la pregunta “I
tu, com ho veus”?, transmetent la idea que és possible un carnaval
amb una altra mirada.
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Una vintena de joves de Roses,
protagonistes de la campanya «Per
Carnaval no tot s'hi val»
Han fet una cançó i un videoclip per dir no al consum d'alcohol i drogues durant la
festa
CRISTINA VILÀ

14.02.2019 | 14:01

Molta emoció i agraïment entre els joves rosincs
que han participat a la creació de la cançó No tot
s'hi val i el videoclip que l'acompanya i que centra
la setena campanya de conscienciació «Per
Carnaval no tot s'hi val». La presentació del
videoclip s'ha dut a terme aquest matí en una sala
de plens presidida per l'alcaldessa de Roses,
Montse Mindán, set regidors del seu equip i
nombrosos representants de l'àrea de Joventut,

Els joves, amb els representants polítics CRISTINA VILÀ

coordinadors del projecte, i de la Guàrdia Urbana i
Mossos d'Esquadra. «La lletra d'aquesta cançó reflexa allò que sentim els joves, s'ha de saber que tot
allò que facis té conseqüències», han explicat alguns d'ells, que tenen entre 13 i 18 anys.

Se ha producido un error.
Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado
en el navegador.

El videoclip, molt fresc i divertit, rodat totalment a Roses, es va començar a gestar el passat novembre
a partir d'un càsting i s'ha acabat de concloure fa pocs dies. El missatge segueix incidint en la idea que
«cadescú ha de posar-se límits durant el Carnaval» i sobretot que cal frenar la violència masclista i els
abusos, tant sexuals com de drogues.

La setmana vinent la campanya arriba als instituts. En aquest sentit, s'ha convocat als joves estudiants
de 3r i 4rt d'ESO dels instituts rosincs a visitar el CAP on se'ls impartirà una xerrada i on podran veure

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

de 3r i 4rt d'ESO dels instituts rosincs a visitar el CAP on se'ls impartirà una xerrada i on podran veure
una exposició que repassa les anteriors campanyes. També està previst, com altres anys, un passi els
divendres 22 dirigit al públic adult. L'alcaldessa de Roses ha felicitat efusivament als joves creadors
del videoclip i ha assegurat que malgrat que totes les campanyes «han estat un èxit, cal seguir
treballant en la prevenció».

D'altra banda, dins la campanya d'aquest any també s'ha fet el tiratge de 5.000 ulleres de sol de plàstic,
de color morat, que es repartiran gratuïtament. El missatge és ben clar: «Veure el Carnaval amb uns
altres ulls».
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Més informació
Els joves alcen la veu a Figueres per fer memòria de l'horror de l'Holocaust.
Un nadó d'un mes amb signes de maltractament ingressa a l'UCI a Tarragona.
Detingut a Borrassà un conductor begut que circulava fent esses per l'AP-7 i que es va negar a fer la prova
d'alcoholèmia.
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La Cursa Badia de Roses arriba a la
seva 4a edició
 Alt Empordà -  14/02/2019 -  15:31

El proper 10 de març de 2019 se celebrarà la 4a Cursa Badia de Roses Hotel
Spa Terraza, organitzada pel Club Atletisme Roses en col·laboració amb
l'Ajuntament de Roses. Les inscripcions ja estan obertes

(Deportivo)
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Presentació cursa badia de Roses

Escoltar

+ Augmentar text

 Opinió

− Disminuir text

Aquest esdeveniment no només incentiva la pràctica de l'esport, sinó que presenta
altres factors positius. Es realitzen dos circuits (5 i 10km) atractius per a diferents
públics de Roses i altres poblacions, ja que mostren la vila des de perspectives
diferents, com per exemple el circuit de la cursa dels 10 km, on els participants podran
córrer pel fossar de la Ciutadella.
Els dos recorreguts són 100% planers, afavorint l'assoliment de les marques. Tot i que
és una cursa més competitiva, també es tracta d'un esdeveniment solidari, ja que es
realitza una aportació d'un euro per cada inscripció a favor de Xarop Cowns,
pallassos d'hospital que treballen a Girona i a Figueres.
El mateix dia 10 de març, abans de la cursa dels adults, es realitzarà per segon any la
Cursa Kids Badia de Roses, adreçada a nens i nenes fins els 12 anys.
Tota la informació de la cursa i com inscriure's la podeu trobar a la pàgina web del
Club d'Atletisme Roses: www.atletismeroses.cat
El Club d'Atletisme Roses va néixer l'any 2008 amb la finalitat de promocionar
l'atletisme a la població i a la resta de la comarca i compta amb una àmplia
experiència organitzant al llarg de 10 anys consecutius la Cursa de la Dona, que es
realitza en col·laboració amb la Fundació Roses Contra el Càncer i que el 2018 va
sobrepassar les 1.500 inscripcions.
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Els joves de Roses, amb un vídeo, són
els veritables protagonistes de la VII
campanya “Per Carnaval no tot s’hi
val!”
Per ViladeRoses / 14/02/2019 / No Comentat

Una vintena de joves diuen i transmeten amb ‘No tot s’hi val’, una cançó
amb de molt ritme i diversió que per passars’ho bé al Carnaval només
cal ballar
Ballar, cantar, saltar,
cridar, riure… Tot això
és el que fan la
vintena de joves de
Roses que han
protagonitzat el vídeo
de la campanya “Per
Carnaval no tot s’hi
val!”
I tot això per llançar
un missatge, gens
d’alliçonador, sobre
Els joves de Roses són els veritables protagonistes de la
VII campanya “Per Carnaval no tot s’hi val!”
tenir cura del consum
de drogues o alcohol.
Ells, en el vídeo, no t’ho prohibeixen, fes els que vulguis perquè ets lliure de
prendre, tu, la decisió de consumir el que vulguis, però demostren que no és
gens necessari per passars’ho bé.
I ho diuen ells, els joves de Roses, “perquè són els veritables protagonistes
de la campanya, perquè ells han escrit i cantat la cançó i escoltantla es
diu tot el que vol difondre el missatge “No tot s’hi val”, ha afirmat la
regidora de Joventut, Anna Jorquera.
En aquesta cançó (vegeu el vídeo a sota), es parla de l’emoció que representa
l’arribada de la festa i la necessitat que aquesta es desenvolupi de la manera
més alegre i divertida possible, i els joves fan arribar a totes les persones que
hi participen cada any en el Carnaval de Roses que no tinguin cap
comportament inadequat, com la ingesta abusiva d’alcohol, el consum de
drogues o cometre la violència masclista i abusos sexuals que espatlli la festa
de qualsevol dels participants.
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha assenyalat que la cançó d’aquest
vídeo “resumeix molt bé els set anys de campanya de durant els quals
hem canviat la interiorització del missatge d’aquella famosa frase que
deia “Per Carnaval tot s’hi val!” per tot el contrari, perquè tothom té al
cap que hi ha uns límits i que “Per Carnaval no tot s’hi val!”, i si passem
aquests límits sabem que hi ha unes conseqüències”.
Una campanya que es continuarà portant a terme “tot i que ara hi ha una
molta quantitat de joves que tenen interioritzat els límits, els nens
creixen, i la nostra obligació es continuar fent prevenció sobre el

CONTACTA

creixen, i la nostra obligació es continuar fent prevenció sobre el
consum d’alcohol i drogues, o la violència de gènera allà on sigui, als
instituts i a les escoles, i fins i tot pensar una altra campanya o manera
per fer arribar als joves que tot té uns límits i no els hem de traspassar
”, ha afegit l’alcaldessa.
El passat dissabte 9 de febrer va tenir lloc la gravació del videoclip a
càrrec de la productora Almanegra Audiovisual, presentat aquest matí amb la
participació de la vintena de joves de Roses, ballarins i un especialista en
acrobàcia urbana, que van recórrer disfressats diferents espais de la població
ballant al ritme de la cançó.

FACEBOOK VILA DE ROSES

Aquest vídeo es difondrà a partir d’avui mateix a través de les xarxes socials
municipals i del canal youtube de l’Àrea de Joventut i es projectarà durant les
sessions programades per a la setmana que ve al CAR de Roses. Pel que fa a la
cançó, aquesta es distribuirà també entre totes les colles de Carnaval amb un
llapis de memòria, a fi que puguin ferla sonar si ho desitgen, com a
ambientació musical de les seves carrosses durant la celebració de les passades
de Carnaval.

Facebook Vila de Roses
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Els joves de 3r i 4t d’ESO assistiran a sessions presencials
Els actes principals de la campanya tindran lloc al Centre d’Activitats de Roses
(CAR), seu de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, durant els dies previs a la
celebració de Carnaval. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO de Roses, es traslladaran
en grups al llarg dels dies 20, 22 i 25 de febrer per assistir a les sessions
informatives programades. Cadascun dels grups podrà visionar el videoclip,
visitar la mostra preparada especialment per a la campanya d’enguany i assistir
a la xerrada que oferirà el tècnic de Joventut de Roses, en Jordi Abadal.
Davant l’interès mostrat per altres municipis, aquestes accions s’ofereixen
també en petit format a altres centres d’ensenyament de la comarca. Enguany
ja han confirmat la seva participació els instituts de Castelló d’Empúries, Vilafant
i la Jonquera, mentre que totes les persones interessades poden també assistir
a una sessió oberta al públic que tindrà lloc divendres 22 de feber, a les 20 h al
CAR.
Aquestes activitats tenen per objectiu conscienciar i interpel·lar els joves de
forma clara i directa, sense embuts ni pretextos, entorn a aspectes relacionats
amb la seva salut, tot aportant la informació necessària perquè aquests puguin
prendre les seves decisions d’una forma responsable i conscient.
I tu, com ho veus?
En cada nova edició, la campanya ofereix algun producte de marxandatge a
través del qual la ciutadania pot expressar la seva adhesió al missatge del No
tot s’hi val. En aquesta ocasió, l’element distintiu seran unes ulleres, que es
distribueixen des d’avui mateix de forma gratuïta al CAR, Biblioteca de Roses,
Piscina Municipal, Oficina de Turisme i Servei d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament.
Les ulleres són del color fúcsia propi de la campanya i porten inscrit el lema “Per
Carnaval no tot s’hi val”. Amb elles es vol llençar al públic la pregunta I tu, com
ho veus? i transmetre la idea que és possible un Carnaval amb una altra mirada.
Per donar impuls a aquesta proposta l’Àrea de Joventut ha creat a Instagram
els hashtags #comhoveus #xcarnavalnototshival #percarnavalnototshival
#jotrionototshival #nototshival #noesno #nomessiessi #rosesnototshival.
D’aquesta manera, totes les fotografies fetes amb les ulleres i publicades a
Instagram amb alguna d’aquestes etiquetes, seran redireccionades a la galeria
fotogràfica de la web de la campanya.

Desallotjen un habitatge del barri de
la Punta de Roses que servia com a
centre de distribució de drogues
Els joves de Roses, amb un vídeo, són
els veritables protagonistes de la VII
campanya "Per Carnaval no tot s’hi
val!"
Número de sortida de les carroses per
a la desfilada del Carnaval de Roses
2019
Roses és una dels municipis del litoral
gironí més afectats per la segona
moratòria de construcció de la
Generalitat
Programació del Carnaval de Roses
2019
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Tota la informació i material a: www.percarnavalnototshival.roses.cat
La web www.percarnavalnototshival.roses.cat, creada específicament amb
motiu de la campanya, renova i actualitza amb cada nova edició els seus
continguts. Es pot trobar informació sobre quins són els efectes del consum
d’alcohol, begudes energètiques, porros i diferents estupefaents. Un altre
apartat ofereix el visionat dels vídeos, així com conèixer les campanyes de les
edicions anteriors, amb molt més material gràfic i audiovisual a l’abast del
públic.

Se ha producido un error.
Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado en el
navegador.
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Cabirols Roses en Tot i l’adversa
climatologia, el I Open Internacional
de Marxa Aquàtica va ser un èxit de
participació
Maria Antònia Arrondo en El mar de
Roses esdevé l’escenari de l’avarada
oficial del catamarà d’en Pepe
Marc llorer en ERC Roses proposa
crear una comissió per consensuar el
nomenclàtor dels espais públics de la
Vila
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Roses és una dels municipis del litoral
gironí més afectats per la segona
moratòria de construcció de la
Generalitat
Per ViladeRoses / 14/02/2019 / No Comentat

Un total 200,4 ha de Roses, que compren 6.484 habitatges, no estan
adaptades al contingut del Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines
La Comissió territorial
d’Urbanisme de Girona
va aprovar ahir l’avanç
del Pla Director
Urbanístic (PDU) de
revisió dels sòls no
sostenibles en l’àmbit
del litoral gironí.
Igualment, s’ha
acordat una extensió
de la moratòria de
tramitació de nous
Vista general del
instruments de
planejament i de
gestió i de noves llicències d’edificació.

casc urbà de Roses

Segons va explicar el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, “la
vocació del PDU és qüestionar tots els sectors amb un model
d’urbanització de baixa densitat, discontinus” respecte els nuclis urbans “o
amb pendents”, per afegir que “abordarem aquests problemes per
ajudar els ajuntaments a desenvolupar correctament uns sòls que, en
molts casos, porten dècades classificats” sense haver arribat a tirar
endavant. secretari.
L’avanç del PDU
El PDU analitzarà àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria
construir però que no s’han arribat a desenvolupar i proposarà, si cal,
l’estratègia més adequada, que pot passar per la seva desclassificació, per la
reducció de l’àmbit a urbanitzar o pel canvi de model. Cada estratègia es
traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els municipis
hauran de complir.
L’anàlisi de cada àmbit tindrà en compte el compliment de tres tipus de criteris:
Criteris territorials: si respecta l’estratègia de creixement que marca per
aquell municipi el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines,
aprovat el 2010 per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial de la
demarcació.
Criteris urbanístics: si se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny té
pendent.
Criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos

CONTACTA

Criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos
naturals o tecnològics, així com la Llei de Costes.
Actuacions del PDU
El Pla director durà a terme tres tipus d’actuacions:
1. Revisió de 165 sectors de sòl urbanitzable, que sumen 1.543
hectàrees, situats en els 17 municipis de la Costa Brava que no tenen
el seu planejament adaptat al contingut del Pla territorial parcial de
les Comarques Gironines.

FACEBOOK VILA DE ROSES

Es tracta dels municipis de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva,
Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals,
Begur, Montras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar,
Lloret de Mar i Blanes.
Concretament, són 137 sectors de sòl residencial o mixt, que sumen 1.333
hectàrees i on encara s’hi podrien construir 20.181 habitatges, i 28 sectors
d’activitat econòmica, amb un total de 209 hectàrees. Per a cadascun es
proposarà la seva desclassificació, reducció o reordenació.

Facebook Vila de Roses

NOTÍCIES MÉS LLEGIDES

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE AFECTATS PER L’EXTENSIÓ DE LA MORATÒRIA
Municipi

Sectors

Habitatges

Superfície

Portbou

3

656

21,2 ha

Colera

1

58

1,9 ha

Llançà

10

1.157

48 ha

El Port de la Selva

11

347

30 ha

Cadaqués

16

421

77,9 ha

Roses

12

6.484

200,4 ha

St. Pere Pescador

11

485

20,6 ha

L’Escala

8

740

94,4 ha

Torroella de Montgrí

6

781

61,1 ha

Pals

17

1.380

134,5 ha

Begur

18

696

114,7 ha

Montras

5

337

37,5 ha

St. Feliu de Guíxols

14

1.292

73,7 ha

Sta. Cristina d’Aro

14

1.805

197,8 ha

Tossa de Mar

4

123

80,9 ha

Lloret de Mar

11

2.362

279,7 ha

Blanes

6

1.028

67,9 ha

TOTAL

165

20.181

1.543 ha

2. Revisió dels sòls urbanitzables i dels sòls urbans no desenvolupats
situats en la franja de 500 metres del litoral dels 22 municipis
costaners gironins. Són aquells sòls que encara no tenen ni els vials ni els
serveis construïts. Es millorarà la seva ordenació.
3. Revisió de la normativa d’edificació per millorar l’adaptació
paisatgística de les construccions que es puguin edificar en sòls
urbans consolidats. Són aquells sòls que tenen vials i serveis però on
encara no s’ha construït.

Desallotjen un habitatge del barri de
la Punta de Roses que servia com a
centre de distribució de drogues
Els joves de Roses, amb un vídeo, són
els veritables protagonistes de la VII
campanya "Per Carnaval no tot s’hi
val!"
Número de sortida de les carroses per
a la desfilada del Carnaval de Roses
2019
Roses és una dels municipis del litoral
gironí més afectats per la segona
moratòria de construcció de la
Generalitat
Programació del Carnaval de Roses
2019
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Els meus tuits

LES NOTÍCIES DIA A DIA

Febrer 2019

Nous criteris de sostenibilitat
L’any 2002 es va aprovar la Llei d’urbanisme de Catalunya, que va reforçar el
concepte que la planificació urbanística havia de seguir criteris de
desenvolupament sostenible i reducció del consum de nou sòl.
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Des de llavors, el concepte de sostenibilitat s’ha ampliat per englobar també la
visió econòmica i social. El planejament territorial que s’ha anat aprovant, com
el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines del 2010, ha recollit aquests
nous criteris.
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Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d’ordenació urbanística
municipal (POUM), adaptantlos a les noves directrius. A hores d’ara, però, dels
22 municipis estrictament costaners gironins, només 17 estan adaptats al Pla
territorial.
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La primera moratòria: 1.120 hectàrees
El passat 17 de gener es va aprovar una primera suspensió de tramitacions de
nous instruments de planejament i de gestió, així com de la concessió de
llicències d’obra nova. Afecta tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar
situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en
terrenys amb pendents superiors al 20%.
Això implica que, des de llavors, no es poden tramitar ni projectes
d’urbanització ni de reparcel·lació i que els ajuntaments tampoc poden atorgar
llicències per començar noves edificacions en els sectors i sòls afectats per la
suspensió. La moratòria no va paralitzar obres d’urbanització o de construcció

Cabirols Roses en Tot i l’adversa
climatologia, el I Open Internacional
de Marxa Aquàtica va ser un èxit de
participació
Maria Antònia Arrondo en El mar de
Roses esdevé l’escenari de l’avarada
oficial del catamarà d’en Pepe
Marc llorer en ERC Roses proposa
crear una comissió per consensuar el
nomenclàtor dels espais públics de la
Vila

que ja estiguessin autoritzades en els sectors afectats.
Aquella suspensió va afectar 43 sectors de sòl urbanitzable que sumen més de
270 hectàrees de superfície i 850 hectàrees més de sòls classificats com a
urbans. Tots, situats a primera línia de mar i en pendent de 14 municipis
litorals.

Matías Salinas Olea en A Kontra Pelo,
la grata sorpresa del concerts de
Barraques de la Festa Major de Roses
Javier en El Dia de la Música de Roses
dona un salt de qualitat en quant a
les actuacions

Cal matisar que, si durant la redacció del Pla director s’evidencia que la
moratòria és innecessària en algun àmbit concret, es deixarà sense efecte.
ARXIUS

Segona moratòria
L’avanç del PDU aprovat ahir inclou una extensió d’aquella moratòria “amb
l’objectiu. de crear les condicions per poder treballar el Pla director i
salvaguardar tot el que puguem del paisatge del litoral gironí”, va
explicar el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori. Per tant, se suspèn la tramitació
de nous instruments de planejament i de gestió i l’autorització de noves
llicències d’edificació en:
1. Un total de 80 dels 165 sectors de sòl urbanitzable que examinarà el
Pla director.
Concretament, són 69 sectors residencials, que sumen 801,1 hectàrees i on
s’hi podrien construir 12.020 habitatges, i 11 sectors d’activitat econòmica que
sumen 109,94 hectàrees de superfície. (Veure el llistat detallat en l’annex).
2. Un total de 8 nous sectors de sòl urbà no desenvolupat situats en
primera línia de mar que no s’havien inclòs en la primera moratòria.
Tot i que no estan situats en terrenys amb pendent, es considera que
podrien generar un important impacte paisatgístic. Sumen 45,91 hectàrees i
podrien acollir 237 habitatges.
Es troben situats a Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, l’Escala, Begur (2
sectors), Palafrugell i Lloret de Mar.
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Com en el cas de la primera moratòria, no es paralitzen obres d’urbanització o
de construcció que ja estiguin autoritzades. La durada màxima d’aquesta
segona suspensió és, igualment, d’un any ampliable a un altre.

Octubre 2017
Setembre 2017
Agost 2017

La tramitació del PDU

Juliol 2017

Ara, l’avanç del Pla director se sotmetrà a informació pública “per a tota la
ciutadania, tot i que no estem obligats per llei”, va volgut ressaltar Serra.
També se sotmetrà a consulta dels ajuntaments afectats durant un mes i
s’iniciarà el procediment d’avaluació ambiental. El resultat d’aquests tràmits
servirà per donar forma al document que es portarà a aprovació inicial de la
Comissió territorial d’urbanisme de Girona.
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Un cop aprovat inicialment, se sotmetrà un segon cop a informació pública
perquè tant la ciutadania com els ajuntaments afectats puguin presentar les
al·legacions que considerin. Un cop estudiades les al·legacions i incorporades, si
s’escau, al text, la Comissió d’urbanisme de Girona en farà l’aprovació
provisional i elevarà el document a la Comissió de Política Territorial i
d’Urbanisme de Catalunya per al seu preceptiu informe final. El conseller de
Territori i Sostenibilitat signarà l’aprovació del Pla director, que es publicarà al
DOGC i entrarà en vigor al dia següent.
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Una cançó i videoclip creats per joves de Roses …
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Una cançó i videoclip creats per
joves de Roses centren la
campanya “Per Carnaval no tot
s’hi val” d’enguany
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L’Ajuntament de Roses ha presentat aquest matí el material i programació de
la campanya “Per Carnaval no tot s’hi val” d’enguany, una projecte nascut
l’any 2012 per informar i conscienciar els joves i la població en general
entorn als perills que comporta el consum d’alcohol i drogues. En aquesta
ocasió, la implicació dels joves del municipi ha recaigut en la gravació de la
cançó i videoclip “No tot s’hi val”, eixos centrals de la campanya, que posaran
ritme, música i diversió al missatge que aquesta difon.
Els propers 20, 22 i 25 de febrer, tindran lloc les sessions presencials al
Centre d’Activitats de Roses (CAR), on els alumnes de 3r i 4t d’ESO del

Publicitat



Centre d’Activitats de Roses (CAR), on els alumnes de 3r i 4t d’ESO del
municipi visitaran una mostra preparada específicament per a l’ocasió i
assistiran a una xerrada .
Joves creadors posen música al missatge del “No tot s’hi val”
Videoclip:
www.youtube.com/watch?v=XgZ47VyZ91E&feature=youtu.be
Un dels components claus de la campanya “Per Carnaval no tot s’hi val” és
convertir els joves de Roses en els protagonistes i emissors del missatge de
la mateixa. En aquesta ocasió aquest protagonisme ha recaigut en la
gravació d’una cançó i un videoclip, que tornen a fer palès l’esperit creatiu i
ROSES

desenfadat de la campanya. Lluny de missatges alliçonadors o basats en
prohibicions, el que transmet “Per Carnaval no tot s’hi val” des dels seus inicis

1

és el fet que la llibertat d’escollir i la decisió final sobre el consum de
drogues i alcohol, recau sempre en els joves. En conseqüència, l’Àrea de
Joventut dona amb cada nova edició veu als adolescents i joves del municipi,

boira
humidity: 100%
wind: 3m/s SSW
H8•L7

permetent que siguin ells, a partir de les seves pròpies experiències i amb el
seu llenguatge i codis, els que reflexionin i expressin les seves opinions i
punts de vista. Aquest ha estat el cas dels performances, exposicions i
audiovisuals fets els passats anys.
En aquesta ocasió, una vintena de joves han participat activament en la
composició i interpretació de la cançó “No tot s’hi val” i en la gravació del
videoclip de la mateixa, que es difondran a partir d’avui. La lletra i música de
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la cançó són fruit del treball fet per vuit joves d’entre 13 i 18 anys que
participaren en el càsting convocat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament,

Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019

mentre que la producció musical ha anat a càrrec de la productora Paràlisi

13 de Juliol de 2018

del Somni.
Carnaval de Roses 2019

La cançó que han creat és un missatge directe i musicat que volen fer

20 de Gener de 2019

arribar a totes les persones que participen cada any en la celebració del
Carnaval de Roses, on es parla de l’emoció que representa l’arribada de la
festa i la necessitat que aquesta es desenvolupi de la manera més alegre i
divertida possible, sense que cap comportament inadequat l’espatlli.
Al·lusions als problemes que ocasionen la ingesta d’alcohol o drogues o
referències a la violència masclista i als abusos sexuals, continuen difonent

Ordre de sortida pel Carnaval de Roses 2019
24 de Gener de 2018

Convocada una concentració a
Roses per fer força en la
desocupació d’un habitatge al
barri de la Punta

el missatge clar que centra aquesta campanya des de fa anys: Per Carnaval,

8 de Febrer de 2019

No Tot s’hi val.

El Carnaval de Roses 2019 ja te
Reis

Un cop enregistrada la cançó, el passat dissabte 9 de febrer va tenir lloc la

12 de Febrer de 2018

gravació del videoclip que avui es presenta, on una vintena de joves,
ballarins i un especialista en acrobàcia urbana, recorren disfressats
diferents espais de la població ballant al ritme de la cançó. La producció

Querella criminal contra
Carles Pàramo, Montserrat
Mindan i Sílvia Ripoll
7 de Febrer de 2019

audiovisual del videoclip ha anat a càrrec de la productora Alma Negra.
Carnaval de Roses 2019

El vídeo es difondrà a partir d’avui mateix a través de les xarxes socials

14 de Desembre de 2017

municipals i del canal youtube de l’Àrea de Joventut i es projectarà durant
les sessions programades per a la setmana que ve al CAR de Roses. Pel que
fa a la cançó, aquesta es distribuirà també entre totes les colles de Carnaval
amb un llapis de memòria, a fi que puguin fer-la sonar si ho desitgen, com a
ambientació musical de les seves carrosses durant la celebració de les
passades de Carnaval.

La Loca Histèria, Banda Neon,
Hotel Cochambre i les
orquestras Mitjanit i
Selvatana al Carnaval de
Roses
21 de Gener de 2019

MANAMENTS DEL CARNAVAL DE ROSES 2019

Els joves de 3r i 4t d’ESO assistiran a sessions presencials
Els actes principals de la campanya tindran lloc al Centre d’Activitats de
Roses (CAR), seu de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, durant els dies previs
a la celebració de Carnaval. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO de Roses, es
traslladaran en grups al llarg dels dies 20, 22 i 25 de febrer per assistir a les
sessions informatives programades. Cadascun dels grups podrà visionar el
videoclip, visitar la mostra preparada especialment per a la campanya
d’enguany i assistir a la xerrada que oferirà el tècnic de Joventut de Roses, en

21 de Gener de 2019

Carnavals a l’Alt Empordà 2019
12 de Gener de 2018

Jordi Abadal.
Davant l’interès mostrat per altres municipis, aquestes accions s’ofereixen
també en petit format a altres centres d’ensenyament de la comarca.
Enguany ja han confirmat la seva participació els instituts de Castelló
d’Empúries, Vilafant i la Jonquera, mentre que totes les persones
interessades poden també assistir a una sessió oberta al públic que tindrà
lloc divendres 22 de feber, a les 20 h al CAR.
Aquestes activitats tenen per objectiu conscienciar i interpel·lar els joves de
forma clara i directa, sense embuts ni pretextos, entorn a aspectes
relacionats amb la seva salut, tot aportant la informació necessària perquè
aquests puguin prendre les seves decisions d’una forma responsable i
conscient.
I tu, com ho veus?
En cada nova edició, la campanya ofereix algun producte de merxandatge a
través del qual la ciutadania pot expressar la seva adhesió al missatge
del No tot s’hi val. En aquesta ocasió, l’element distintiu seran unes ulleres,
que es distribueixen des d’avui mateix de forma gratuïta al CAR, Biblioteca
de Roses, Piscina Municipal, Oficina de Turisme i Servei d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament.
Les ulleres són del color fúcsia propi de la campanya i porten inscrit el
lema “Per Carnaval no tot s’hi val”. Amb elles es vol llençar al públic la
pregunta I tu, com ho veus? i transmetre la idea que és possible un Carnaval
amb una altra mirada.
Per donar impuls a aquesta proposta l’Àrea de Joventut ha creat a Instagram
els hashtags #comhoveus #xcarnavalnototshival #percarnavalnototshival
#jotrionototshival #nototshival #noesno #nomessiessi
#rosesnototshival. D’aquesta manera, totes les fotografies fetes amb les
ulleres i publicades a Instagram amb alguna d’aquestes etiquetes, seran
redireccionades a la galeria fotogràfica de la web de la campanya.
Tota la informació i material a: www.percarnavalnototshival.roses.cat
La web www.percarnavalnototshival.roses.cat, creada específicament amb
motiu de la campanya, renova i actualitza amb cada nova edició els seus
continguts. Es pot trobar informació sobre quins són els efectes del consum
d’alcohol, begudes energètiques, porros i diferents estupefaents. Un altre
apartat ofereix el visionat dels vídeos, així com conèixer les campanyes de les
edicions anteriors, amb molt més material gràfic i audiovisual a l’abast del
públic.
Veieu el videoclip clicant aquest enllaç:

Se ha producido un error.
Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si
estuviera inhabilitado en el navegador.
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Es presenta la IV edició de la Cursa
Badia de Roses
Per ViladeRoses / 14/02/2019 / No Comentat
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El proper 10 de març de 2019 se celebrarà la 4a Cursa Badia de Roses
Hotel Spa Terraza, organitzada pel Club Atletisme Roses en col·laboració
amb l’Ajuntament de Roses.
Aquest matí s’ha
presentat la IV Cursa
Badia de Roses, una
prova que va néixer
l’any 2016 i que
només en tres
edicions ha agafat
molt de prestigi entre
els atletes, ja que en
desenvoluparse per
un recorregut molt
planer és ideal per
rebaixar les marques
personals dels
participants.

Moment de la presentació de la IV edició de la Cursa
Badia de Roses

Una cursa, a més que té un caire solidari, ja que a l’igual que en les anteriors
edicions “es destinarà un 1 euro de cada inscripció a l’entitat
Xaropclown, associació de pallassos que van per tots els hospitals de
tota la província de Girona per fer riure als nens i nenes que estan
ingressats”, ha afirmat Pere Sastre, president del Club Atletisme Roses,
impulsor i organitzador de la cursa.
La Cursa Badia de Roses Hotel Spa Terraza no només incentiva la pràctica de
l’esport, sinó que presenta altres factors positius. El fet de realitzarse dues
distàncies, 5 i 10 km, totalment planeres, en el marc incomparable del litoral
rosinc passant per la Ciutadella són atractius suficients per a aficionats al
atletisme de fora de les nostres contrades, la qual cosa “dona una valor
turístic a la prova a tenir en compte, i en aquest sentit des de l’Àrea de
Turisme només podem fer que ajudar als organitzadors a que la prova
creixi, tingui més difusió i prestigi, ja que dels 400 participants que
poden participar un 75% venen de fora, molts d’ells amb els seus
familiars, que possiblement faran estada el dia abans o si més no es
quedaran a dinar a Roses”, ha assenyalat el regidor de Turisme, Félix
Llorens.
El mateix dia 10 de març, abans de la cursa dels adults, es realitzarà per segon
any la Cursa Kids Badia de Roses, adreçada a nens i nenes fins els 12 anys, “i
per la qual ens hem marcat la fita d’arribar als 150 inscrits, que serà el
límit de participants en el cas d’arribarhi”, ha assenyalat Sastre.

CONTACTA

any la Cursa Kids Badia de Roses, adreçada a nens i nenes fins els 12 anys, “i
per la qual ens hem marcat la fita d’arribar als 150 inscrits, que serà el
límit de participants en el cas d’arribarhi”, ha assenyalat Sastre.
En aquest sentit, el regidor d’Esports, Juan M. Fernández, ha assenyalat que
“només podem desitjar que el Club Atletisme Roses assoleixi els seus
objectius en quant a la participació”.
Crida al voluntariat
Per la seva banda, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, després d’agrair al
Club Atletisme Roses l’organització d’aquesta cursa, ha fet una crida “al
voluntariat, ja que qualsevol activitat que es fa a Roses tenim la sort que hi ha
força gent disposada a col·laborar i, per tant, aprofito per fer una crida als
voluntaris per a que hi col·laborin i la cursa esdevingui en un altre èxit”.
Tota la informació de la cursa i com poder fer les inscripcions, que ja estan
obertes es troba a la pàgina web del Club d’Atletisme Roses.
Club Atletisme Roses
El Club Atletisme Roses va néixer l’any 2008 amb la finalitat de promocionar
l’atletisme a la població i a la resta de la comarca i compta amb una àmplia
experiència organitzant al llarg de 10 anys consecutius la Cursa de la Dona, que
es realitza en col·laboració amb la Fundació Roses Contra el Càncer i que el
2018 va sobrepassar les 1.500 inscripcions.
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