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Recurs contra el pla parcial de Llançà amb
capacitat per construir 170 habitatges
Les entitats Iaeden i SOS Costa Brava denuncien a l’Ajuntament l’incompliment de la normativa urbanística vigent
L’alcalde, Francesc Guisset, defensa la tramitació i diu que en tot el procés els ecologistes no havien presentat cap al·legació
A.F LLANÇÀ

■ Les entitats Iaeden-Salvem
l’Empordà i SOS Costa Brava han
presentat un recurs de reposició a
l’Ajuntament de Llançà contra
l’aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial del sector
de La Selva. També ho han posat
en coneixement d’Urbanisme. Els
ecologistes asseguren que la urbanització té un «potencial» de
 habitatges i una ocupació de
 hectàrees.
En un comunicat, les entitats
asseguren que durant el mes
d’agost l’Ajuntament va publicar
al BOP un decret d’alcaldia amb
l’aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial SUP- Sector La Selva. Segons els ecologistes, aquest sector, classificat com
a «sòl urbanitzable delimitat» pel
POUM, té «seriosos incompliments» de la normativa urbanística vigent.
Les entitats asseguren que el
sector té gairebé un  de l’àmbit

amb pendents superiors al ,
una condició que contravé la Llei
d’Urbanisme i segons la qual
s’han de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al .
També denuncien l’incompliment al Pla Territorial Parcial de
Comarques Gironines (PTPCG).
Asseguren que el planejament vigent de Llançà preveu una àrea
total de creixement de  hectàrees, una superfície «molt més
elevada» al creixement permès
pel Pla Territorial aprovat el ,
i que és de , hectàrees. «Cal
que abans de definir ni aprovar
cap altre sector al municipi, el
POUM s’adeqüi al Pla Territorial
de manera urgent», subratllen la
Iaeden i SOS Costa Brava.
A més, expliquen que el sector
de la Selva de Llançà es troba en
fase de revisió del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava
i que està elaborant la Generalitat.
Els denunciants consideren que

Roben números de loteria
de l’associació Almogàvers
DdG FIGUERES

■ L’associació Amics Solidaris els
Almogàvers de l’Empordà ha denunciat el robatori d’un talonari
de participacions de la loteria de
Nadal que l’entitat havia cedit al
Santuari de la Salut de Terrades
per a la seva venda. Es tracta de dinou participacions del número
, entre el número  i  del
talonari , que arran de la denún-

cia han estat donats de baixa i que
no tindran validesa en el sorteig.
Cada participació té una clau
associada per poder identificar-la
i comprovar la seva autenticitat.
Les participacions tenien una finalitat solidària, i és que els diners
recollits es destinaran a La Marató
de TV. L’associació treballa per
millorar la situació els nens que
pateixen malalties minoritàries.

MOBILITAT
José Luis Torres
emps era temps,
abans que malgrat les
protestes (sí, perquè
el corpus comercial
local considerava que seria mortal per a la ciutat. Figueres sempre ha tingut un substrat de gent
oposada al progrés) es construís
el cinturó de ronda, el carrer Lasauca era el principal afluent a la
riuada de trànsit que entrava a
Figueres, sobretot la dels turistes
que anaven cap a Roses després
de creuar la Rambla i circular pel
carrer Nou (llavors avinguda

T

José Antonio), el carrer Castelló i
l'avinguda Vilallonga i, al mateix
temps, era la principal via d'evacuació del trànsit est-oest, perquè Figueres era, i en certa manera ho continua essent, cosa
que molts governants no semblen tenir en compte, punt d'encreuament de dues vies principals de comunicació, les N-II i N, a més d'altres secundàries.
Segurament amb l'ànim sempre latent de «pacificar» la Rambla (jo mai he vist cap guerra ni
baralla entre els vianants i els au-

(), redactar de «forma
paral·lela» els projectes d’urbanització i de compensació del sector
en un termini màxim de dos anys.
I asseguren que el termini d’execució del pla parcial s’ha «esgotat».
Les entitats també critiquen
que no es preveuen les reserves
d’habitatges de protecció pública
que fixa la Llei del Dret a l’Habitatge.

La ubicació sobre plànol del
sector La Selva de Llançà. IAEDEN-SOS
COSTA BRAVA

l’Ajuntament hauria de «vetllar
pel desenvolupament sostenible
del municipi» i esperar que la Generalitat estudiï la viabilitat
d’aquest sector. Per tant, dema-

nen «aturar» la tramitació
d’aquest projecte que consideren
que s’ha fet «a corre-cuita».
D’altra banda, argumenten que
el pla parcial del sector defineix
un pla d’etapes que es troba fora
de termini. Aquest pla es compromet a, una vegada aprovat definitivament el planejament parcial

L’alcalde ho defensa
L’alcalde de Llançà, Francesc
Guisset, assegura que fins ara els
ecologistes no havien presentat
cap al·legació respecte a això i que
ara la reparcel·lació ja es troba en
fase d’execució. Guisset diu que
examinaran «amb profunditat» el
recurs, però defensa que el projecte ha superat tots els tràmits i
que cap tècnic ha considerat que
incomplís la normativa. L’alcalde,
a més, també subratlla que el sector no està afectat pel PDU.

Desallotgen un edifici de Roses Dos detinguts a
Figueres per
en incendiar-se una cuina
■ Un incendi en un bloc de pisos
de Roses va obligar la Policia Local
a desallotjar preventivament tots
els veïns de les tres plantes de
l’edifici. A més, el foc va causar la
intoxicació lleu per inhalació de
fum d’una dona que es trobava a
l’interior de l’habitatge on es va
originar. La dona va ser traslladada al CAP.

Els Bombers de la Generalitat
van rebre l'avís d'un foc pocs minuts després de les dues de la tarda d’ahir al número  de la ronda
de Circumval·lació, situat al barri
Mas Mates. Segons el cos, l'origen
del foc va ser una paella amb oli
que va cremar el moble de la cuina i la campana de l’habitatge
d’un primer pis. No hi va haver
més habitatges afectats.

tomòbils) es prohibí l'entrada
pel carrer dedicat a l'enginyer
militar, fent-la només d'evacuació, i el trànsit cap a l'est va quedar molt limitat. Però la voluntat
de tancament de la plaça persistia.
Recordo algun article en favor
d'aquesta mesura per part d'un
figuerenc que ni treballava ni vivia a la vila, però que la volia per
a les seves promenades de turista accidental de cap de setmana,
com si entre el dilluns i el dissabte la ciutat estès morta i els treballadors i residents no poguessin gaudir-la.
És aquest figuerenc el mateix
que, fent de la necessitat virtut,
des del seu acabat de cessar càrrec de regidor de Mobilitat, es felicitava per haver tornat a fer el
carrer Lasauca d'entrada a la vila
perquè, amb l'accés directe a la
Rambla (alça, candela!) era la

més decent de les que disposava
la ciutat. Ara, el darrer invent
d'aquesta surrealista població
que no sap què vol ser quan sigui
gran (quan arribi als cinquanta
mil veïns, que era el somni d'Armangué?) és, per commemorar
la Setmana Europea de Mobilitat, tancar temporalment el passeig al trànsit, cosa per a la qual
l'Ajuntament ja ha començat a
rebre la nova senyalització ( els
diners públics, madame Calvo
dixit, no són de ningú) que s'instal·larà al carrer. Vostès ho entenen? Jo no.
A mi em sembla una més de
les flagrants contradiccions a les
quals els governants sotmeten
els ciutadans: per afavorir la mobilitat, cal suposar de vehicles, es
prohibeix la circulació en el punt
neuràlgic de la ciutat! Estan bojos aquests romans? Però, en fi,
fent i desfent aprèn l'aprenent.

DdG ROSES

viatjar amb
quatre quilos
d’haixix al cotxe
DdG FIGUERES

■ Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat  de setembre a Figueres dos homes, d’entre  i 
anys, un d’ells de nacionalitat
francesa i l’altra desconeguda, per
transportar quatre quilos d’haixix
a l’interior d’un vehicle. Les detencions són resultat d’un operatiu efectuat la nit del  al  de setembre després de tenir informació per la presència de dos homes,
allotjats en un hotel de Figueres,
amb una actitud nerviosa i sospitosa.
Al lloc s’hi van adreçar agents
de paisà i, després d’observar les
dues persones, van constatar que
tenien una actitud vigilant i d’espera. Els agents van identificar els
homes i en l’escorcoll els van trobar unes claus d’un turisme estacionat a la part posterior de l’hotel. Dins el vehicle van localitzar,
a la part dels peus del copilot, una
bossa amb  quilos d’haixix distribuïts en  paquets. Per aquest
motiu, els van detenir com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. La droga estaria valorada en . euros. El Jutjat d’Instrucció en funcions de
guàrdia de Figueres en va decretar
la llibertat amb càrrecs.
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Y PESCA. FONS EUROPEUS GESTIONATS PEL galp
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Y MEDI AMBIENT. es reprèn la relació entre l’ajuntament i el consell comarcal

La Costa Brava rebrà Denuncien el nou conveni sobre
animals abandonats a l’Escala
425.000 € per a
projectes pesquers
L’Anxova Peluda creu
que es menysprea la
seva tasca voluntària i
lamenta que els peluts
hagin d’anar a Figueres

Redacció l LLANÇÀ

El Grup d’Acció Local Pesquer
(GALP) Costa Brava ha seleccionat 20 projectes que aquest 2019
rebran ajuts per al desplegament
de la seva Estratègia de desenvolupament participatiu (EDLP) en
el territori pesquer. Les subvencions estan cofinançades amb
fons de la Unió Europea (85%)
i la Generalitat (15%). Es tracta
de 361.000 euros d’ajuts, però el
pressupost total és de 425.000
euros. La part d'ajuts que resta
estarà finançada pels promotors
de les iniciatives.
Els àmbits d’actuació a la comarca per als projectes són els
municipis pesquers de Llançà,
el Port de la Selva , Cadaqués, Roses i l’Escala. Les iniciatives seleccionades tenen relació amb la
promoció de la indústria conservera i transformadora; la protecnn

Redacció l l’escala

L’Associació Protectora d’Animals (APA) l’Anxova Peluda ha
criticat en un comunicat la intenció de l’Ajuntament de l’Escala de reprendre la relació amb el
Consell Comarcal pel que fa a la
recollida d’animals abandonats.
Això significaria que el Consell
s’encarregaria de la gestió de les
colònies de gats i que els gossos
que es recullin a l’Escala anirien
a la gossera de Figueres.
L’entitat diu que l’objectiu de la
seva creació va ser evitar que el
destí dels animals fos Figueres.
Volien «impedir el destí als gossos
del poble, després d’anys de denn

ció de la biodiversitat, sinergies
amb el turisme, la cultura i l’esport i la formació del sector.
L’Associació GALP Costa Brava es va crear el 2016 i agrupa 11
dels 20 municipis del litoral gironí. S’encarrega de gestionar
els ajuts del Fons Europeu destinats al desenvolupament local
del territori pesquer de la Costa
Brava. Ho fa a través de l’Estratègia de desenvolupament local
participativa 2021-2023.n

l’entitat. Recull més de 200 gossos a l’any, la majoria de l’Escala

núncies de mala gestió i de condicions indignes» que pateixen els
gossos a l’entitat figuerenca.
En el comunicat, la junta de l’Anxova Peluda remarca que mai no
han rebut cap ajut de l’Administració local, ni econòmic ni material. També revelen que, a principis d’any, representants de l’associació i de l’Ajuntament es van
reunir per plantejar un conveni.
A la reunió es va acordar fer una

HORA NOVA

valoració de les necessitats de la
protectora, que serien 5 o 6 gàbies
en un terreny. La inversió inicial
pujaria a 12.000 euros, equivalent
a un any de conveni amb el Consell Comarcal. L’entitat assegura
que l’Ajuntament no s’havia tornat a posar en contacte amb ells
fins ara, que ha anunciat la decisió. L’Anxova Peluda va convocar
protestes per ahir, abans del ple
municipal. n

INTERDIESEL

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

www.interdiesel.com

Consum mixt WLTP: 7,1 l/100 km. (NEDC-BT: 5,7 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP: 161 g/km. (NEDC-BT: 130 g/km).
*Oferta vàlida en Península i Balears per a particulars i autònoms que adquireixin un nou Nissan i financin amb Magic Pla 3D de RCI Banque S.A, Sucursal a Espanya. Exemple de finançament per a NISSAN
QASHQAI 1.3 DIG-T Manual 103 Kw (140 cv) Q-LINE. PVP amb descomptes 24.750€ (Inclou IVA, transport, Nissan Assistance i promocions suportades per Nissan). Preu total a terminis: 29.287,87€. Entrada:
6.154,84€. Import Total Degut de 23.133,03€. Quantitat finançada 19.110,16€. 36 quotes de 190 €/mes i una última quota de 15.767,50€. TIN: 6,50%. Comissió d’Obertura: 2,75%. TAE: 7,86%. L’import a finançar
inclou 3 anys de Manteniment 515€ (Servei opcional). Import mínim a finançar 7.000€. Permanència mínima 36 mesos. Oferta vàlida fins al 30/09/19 finançant amb Magic Pla 3D de RCI Banque SA, Sucursal
a Espanya, no compatible amb altres campanyes.Assistència en carretera gratuïta per a tota la vida subjecta a acollir-se a les condicions del Programa Nissan Promesa Client. Per a més informació acudeix al
teu concessionari Nissan més pròxim. La imatge visualitzada pot no coincidir amb el vehicle ofertat.
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Y Participació ciutadana. Tercera edició

Roses obre el procés dels pressupostos
participatius amb una inversió de 300.000 €
Els ciutadans poden
enviar les propostes fins
al 30 de setembre per
internet o a les urnes
habilitades
Redacció l ROSES
nn S’engega la tercera edició dels
pressupostos participatius a Roses. El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, i l’alcaldessa, Montse Mindan, van presentar divendres passat els comptes
amb participació de la ciutadania. Es tracta d’una partida de
300.000 euros del pressupost del
2020. En aquest sentit, l’equip
de govern es compromet a integrar en el pressupost les propostes més votades per empadronats
majors de 16 anys.
Els veïns i les veïnes interessats
a presentar propostes d’inversió

PRESENTACIÓ. L’alcaldessa, Montse Mindan, i el regidor d’Economia, Marc Danés, van parlar dels comptes participatius

al municipi podran fer-ho a través del web tudecideixesroses.cat
o dipositant una butlleta a les urnes que trobaran al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, a
la biblioteca de Roses o a l’Oficina

de Turisme. Hi ha de temps fins al
30 de setembre per enviar les propostes. Els serveis tècnics municipals valoraran i quantificaran
totes les propostes recollides. Així, totes les que compleixin els re-

AJ . R

quisits i no superin el pressupost
fixat passaran a la fase següent.
I posteriorment, el 23 d’octubre,
els ciutadans i les ciutadanes seran cridats a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització, on

se seleccionaran els projectes que
se sotmetran a votació ciutadana
(entre el 3 i el 18 de desembre).
L’alcaldessa, Montse Mindan,
va animar la ciutadania a implicar-se en totes les fases del procés
i va fer autocrítica de les passades
edicions. Mindan va declarar:
«L’any passat es va haver d’aturar
el procés, però un any més busquem la confiança amb la ciutadania per fer possible aquesta
iniciativa que representa un salt
qualitatiu quant a transparència, qualitat democràtica i govern
obert al municipi».
Durant la presentació es va parlar de propostes d’altres edicions
que encara no s’han pogut executar. Tot i això, el rètol «Hola, Roses» es va col·locar el passat abril,
les obres del parc per a gossos comencen aquesta setmana, i l’aula gastronòmica està previst que
pugui veure la llum l’any que ve,
després d’haver ampliat el projecte inicialment proposat.n

Y política. citació judicial

L’alcalde de Castelló haurà de
declarar el 29 d’octubre per l’1-0
El Jutjat d’Instrucció
Número 6 de Figueres
investiga Güell per un
delicte de desobediència
i prevaricació
Redacció/ACN l CASTELLÓ D’EMPÚRIES

El Jutjat d’Instrucció 6 de Figueres ha citat a declarar l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi
Güell, el 29 d’octubre arran de la
querella de la fiscalia per donar
suport a l’1-O. El jutjat ha obert diligències prèvies i l’ha citat com a
investigat per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació en relació amb la celebració
del referèndum. Güell des de les
xarxes socials va assegurar que
la «repressió continua». Precisament fa uns dies el mateix jutjat
va acordar seguir amb el procediment obert contra l’exalcaldessa
de Figueres, Marta Felip, per un
presumpte delicte de desobediència arran de l’1-O i l’ha deixat a
un pas de judici.
nn

SALVI GÜELL. L’alcalde en una imatge d’aquest estiu a la sala de plens

L’alcalde de Castelló d’Empúries,
Salvi Güell, haurà d’anar a declarar com a investigat pel seu suport
a la celebració del referèndum de
l’1-O.
El Jutjat d’Instrucció 6 de Figueres l’ha citat el 29 d’octubre arran
de la querella presentada per la
fiscalia. L’acusació pública demanava que se l’investigués per
un presumpte delicte de desobediència i prevaricació en relació
amb la convocatòria i ara el jutjat
ha decidit obrir diligències prèvies. Güell creu que «no té con-

ACN

sistència» que el cridin a declarar dos anys després d’haver votat
l’1-O i afegeix que és «incoherent
amb el que ha anat passant amb
altres alcaldes i alcaldesses».
La fiscalia de Girona també va
querellar-se contra l’alcalde de la
Bisbal d’Empordà, Lluís Sais. En
canvi, va arxivar les causes contra
l’alcaldessa de Girona i els alcaldes de Santa Coloma de Farners,
Puigcerdà, Olot i Palafrugell. En
el cas de Sais, el jutjat va acordar
el sobreseïment provisional de la
causa.n
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Y última trobada internacional de La Muga Caula

El diumenge es va posar fi a la 15a edició

les escaules. La cloenda del diumenge 15 va tenir la tradicional paella de
Juanjo Rodríguez i els seus marmitons, un pastís mandala pel 15è aniversari a
càrrec del poeta pastisser Àngel Rodríguez, i una gran foto de grup davant de la
central elèctrica de Les Escaules a càrrec de Paco Justicia. n

nn

Y inauguració. el castell de la trinitat es reestrena amb una museïtzació espectacular

Roses dona vida a les pedres
La tecnologia utilitzada
per a la museïtzació del
Castell de la Trinitat dota
d’espectacularitat la
visita a la fortalesa

blic visitant pot veure en un vídeo
de 4 minuts les peculiaritats del
castell, com les que fan referència
a l’artilleria, les fronteres marítimes i terrestres, la construcció i
distribució de les sales, per exemple. Tots els vídeos s’han realitzat
utilitzant la tècnica matte painting (una recreació de paisatges
i escenaris utilitzant actors), que
dota d’espectacularitat dins un
marc didàctic. Tots els vídeos estan disponibles en quatre idiomes. A part de les reproduccions
dels estands, hi ha un espai amb
grada on es pot projectar un vídeo més llarg, de 12 minuts de durada.

Xevi Bonell l ROSES
nn Al llarg del dissabte a la tarda
el trenet turístic de Roses va desplaçar fins al Castell de la Trinitat
tot el públic visitant que va voler
participar en la jornada de portes
obertes, per celebrar la inauguració de la museïtzació del Castell.
Un projecte de museografia didàctica que explica i interpreta el
monument i la seva relació al llarg
de la història amb el port, la vila i
la Ciutadella de Roses. Per fer-ho,
s’ha incorporat un conjunt d’escenografia audiovisual i plafons
informatius que guien el visitant,
i alhora li fan comprendre la funció del castell, qui l’ocupava habitualment i com era la vida dins
de les seves parets. Un recondicionament de l’espai que permet al
visitant submergir-se en una experiència molt més intensa. Després d’aquestes millores, l’única
pega que queda per resoldre és
com facilitar l’accés a totes les zones a les persones amb mobilitat
reduïda.

Reaccions . A l’acte d’inaugura-

Audiovisuals. Una de les recreacions es projecta directament a la paret

XEVI BONELL

Y 9 ANYS MÉS TARD

LA REMODELACIÓ DEL CASTELL DE LA TRINITAT VA FINALITZAR EL 2010
Y mobilitat reduïda

Queda pendent com es
pot facilitar l’accés a
totes les zones

ció hi ha participat l’alcaldessa
de Roses, Montse Mindan, que
ha valorat el projecte com una inversió necessària, ja que «es veurà recompensat per tres motius
primordials: donar a conèixer la
nostra història, recuperar el nostre patrimoni, que és allò que ens
fa únics, i aportar un valor afegit a la nostra destinació turística». I també Marta Felip, com a
representant de la delegació del
president de la Generalitat, que
ha valorat molt positivament la
museïtzació perquè «crear experiències turístiques amb valor
afegit és prioritari», i defineix Roses com «una destinació turística
d’excel·lència».

Suport audiovisual. Respectant

al màxim les restauracions realitzades, s’han incorporat un seguit
d’estands dotats de recreacions,
material de l’època i d’una pantalla. En aquest dispositiu, el pú-

Finançament. El cost de realitza-

Inauguració. L’alcaldessa, Montse Mindan, al micròfon

XEVI BONELL

ció d’aquest projecte ha estat de
592.000 euros, finançat gairebé
exclusivament a través de fons
municipals. n
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Èric Ibáñez. regidor de cultura de l’ajuntament de roses

«Volem que la gent del poble pugui conèixer el
seu poble i valorar-lo com es mereix»
Xevi Bonell I Roses
Què li sembla la museïtzació del
Castell de la Trinitat?
nn

El 2010 es van inaugurar les
vistes després de la reconstrucció que se’n va fer. Ens permetia
veure les sales internes i pujar al
castell, però més enllà d’això estava molt buit. Amb aquest projecte dotem de contingut la visita
al castell. Permetem que la gent
conegui el context en el qual es va
construir el castell, i també qui vivia i com es vivia al castell.
Com valora la proposta cultural de
Roses?

Tenim una proposta cultural
basada en el teatre municipal,
on es fan moltes activitats. Però també tenim Ca l’Anita, que
d’un temps cap aquí s’està dinamitzant. S’aprofita l’espai de baix
com a sala d’exposicions i els dels
pisos superiors per fer tallers, xer-

rades i conferències, per tant hi
ha un dinamisme cultural molt
important. Això sense parlar del
patrimoni que tenim a Roses, que
fins ara potser seria la part més
coixa, ja que sempre estava centrat en la Ciutadella, ara una mica més ampliat amb el castell, però tenim molt més patrimoni. A
poc a poc es van fent passos cap
aquest sentit. Volem impulsar
aquest patrimoni. Volem donar
a conèixer el patrimoni rosinc, no
només a qui ens visita, sinó sobretot a la gent del poble. En definitiva, fer que la gent del poble pugui
conèixer el seu poble i valorar-lo
com es mereix.
Quin paper juguen les entitats i les
associacions?

Estan sortint noves associacions de caràcter cultural, que
complementen l’oferta pròpia de
l’Ajuntament, com Llunàtics o
Marones.

Cultura de fora, o d’aquí ?

Evidentment busquem gent de
Roses i dels voltants, però buscant sempre la qualitat. Si no la
trobem aquí i hem d’anar ampliant horitzons, ho farem. Hem de
buscar la qualitat. El fet de ser de
Roses o de l’Empordà no és suficient.
Col·laboren amb altres poblacions?

Èric ibÁñez. Al Castell de la Trinitat

365 dies a l’any de cultura o només
a l’estiu?

Roses té la sort de tenir un patrimoni espectacular. Amb una
visita pots fer un recorregut pràcticament per tota la història des

XEVI BONELL

de fa 5500 anys fins avui en dia,
pràcticament de manera ininterrumpuda. Hem de fer que la gent
de Roses ho valori, i alhora ser capaços de vendre que Roses va més
enllà de sol i platja.

Fins ara ens hem trobat que no,
que no s’ha col·laborat gaire, i la
meva intenció és fer-ho. A escala
patrimonial ens podríem complementar molt bé amb Castelló
d’Empúries i plantejar una visita conjunta. Al teatre també ens
passa. A vegades coincidim amb
obres d’El Jardí. Hauríem de tenir
comunicació per complementar
l’oferta. Això és important. De fet,
ja hem tingut alguna reunió, i les
dues parts ens hem mostrat molt
favorables. n
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Y vela. organitzada pel cv golfus-empuriabrava i el gen

La Interclubs Empordà
2019 inicia el rumb entre
Empuriabrava i Roses
Redacció l EMPURIABRAVA/ROSES

El cap de setmana passat es va
celebrar la primera fase de la regata Interclubs Empordà 2019, un
inici marcat per la poca intensitat
de vent, que va obligar a posposar l’activitat fins al diumenge. I
és que va ser durant la jornada dominical quan es van poder estrenar les classificacions. L’embarcació més ràpida en completar el
nn

primer recorregut entre Empuriabrava i Roses, d’unes 1,3 milles,
va ser el Cortomaltés Uno (X-35),
d’Elena Ruiz. A més, la tripulació
del CV Golfus-Empuriabrava va
fer-se amb la primera posició de
la general ORC; Lone, de Ramon
Garriga, lidera la flota RI, mentre que Joker, de Cristian Baille,
és primer a Rally, i Pitalugue, de
Christphe Cottin, encapçala provisionalment la categoria HN.

Y natació

primer classificat. El Cortomaltés Uno, d’Elena Ruiz, va tenir un bon inici

Y CURSA

Barber i Vilarnau vencen a la Despertaferro
La pluja del dia 11 no va ser impediment per a la celebració de
la 10a Despertaferro de Bàscara,
que va aplegar més de 300 participants repartits entre els 21 km,
els 10 km i els 5 km. Lluís Barber
i Cristina Vilarnau van vèncer a
la prova llarga, mentre que Diarga Gano i Anna Puigbert van
guanyar en els 10 km i Jordi Coll
i Rosa Matamala, en els 5 km. n
nn

El Figueres inicia la temporada amb bona nota
El Club Natació Figueres va iniciar el passat diumenge 8 de setembre la temporada amb el tradicional Trofeu Social del club, una
competició sense caràcter competitiu en la qual els nedadors neden entre ells en diferents proves. D’altra banda, el passat dissabte
Martina Serra i Emma Feliu van assolir el primer lloc en categoria
júnior a les proves de 4,5 km i 2,5 km, respectivament, de la Copa
Marnaton disputada a Cadaqués, mentre que Alba Rivera (1a provincial en els 1.000 m) i Sergi Lleó (2n provincial a la travessa llarga)
van destacar a la Travessa de Banyoles de diumenge. n
nn

Y NATACIÓ

Y atletisme

Jordi Gamito estarà a
la Mitja de Figueres
nn El passat 1 de setembre es va
posar en marxa la 4a Mitja de Figueres, una prova que enguany
se celebrarà l’1 de desembre.
Des d’aquell dia ja s’han anat
anunciant alguns corredors il·
lustres, com ara la presència del
català Jordi Gamito, vencedor,
entre d’altres proves, de l’Everest Trail Race. n

Y ACROBÀCIES AÈRIES

Carrasco i Colinas freguen la medalla a Praga
Les alt-empordaneses Judith
Carrasco i Helena Colinas van
quedar-se molt a prop del podi
durant la celebració, aquest cap
de setmana passat, dels European Championship of Air Power
Athletics, que van tenir lloc a
Praga, a la República Txeca. En
concret, les gimnastes aèries locals van ser quartes en l’exercici
de cercle aeri. n
nn

La Piscina de Roses obre el teló dels cursos
La Piscina de Roses ja té a punt el programa d'activitats per al
curs 2019-2020, format pels cursos d'activitats aquàtiques per a
totes les edats, nivells i necessitats, i per l'anomenat Pack Fitness,
que incorpora més de 76 sessions setmanals d'activitats de salut i
condicionament físic. Les inscripcions als cursos es van iniciar el
13 de setembre (preferencial) i avui, dia 17 (resta d'interessats). n

nn
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Y CURSA SOLIDÀRIA. LA QUARTA EDICIÓ, QUE ES FARÀ EL DIA 10 DE NOVEMBRE, ES PRESENTARÀ EN SOCIETAT EL DIVENDRES 27 DE SETEMBRE

La marea rosa de Figueres, més global
La Cursa de la Dona
comptarà amb
entrenadores del
Torremirona i amb una
camiseta molt especial

Enguany, el lliurament de les samarretes es traslladarà a la seu del
Casino Menestral. Els dies d’obertura per poder-la adquirir seran el
2, 6, 7 i 8 de novembre, de 10 a 20 h, i
el dissabte dia 9, de 10 a 13 h.
A part d’això, la Cura de la Dona de Figueres també incorpora
altres companys de viatge com
ara Comerç Figueres, que impulsarà un concurs d’aparadors temàtic; la presència de tres food
trucks, que acompanyaran l’ambient festiu amb les seves apostes gastronòmiques, o el gimnàs
BotGym, que realitzarà una exhibició de circ i artística al final
de la cursa, en el marc d’uns actes
en què també hi haurà un ball de
l’Escola Dance Me Figueres.

J. Nierga l figueres

La Cursa de la Dona Vila de Figueres serà enguany, més que
mai, la cursa de totes i tots. Així
ho assenyalen des del Grup Iris,
l’organitzador d’aquesta activitat, que per a aquesta edició ha fet
augmentar la seva família solidària amb nous i fidels companys de
viatge.
Un d’aquests és el Torremirona
Relais Hotel Golf & Spa. En aquest
sentit, la cursa figuerenca comptarà a partir d’aquest any, i amb
previsió d’allargar el vincle en un
futur, amb dues trainers del Torremirona, l’Anna Puigbert i la Judit Garriga, que guiaran els entrenaments gratuïts per preparar la
prova. Aquestes sessions d’entrenament començaran aquest dissabte, 21 de setembre, a la Rambla
nn

any 2018. L’edició passada va aplegar 5.000 persones, mentre que la d’enguany podria arribar a les 6.000

Nova de Figueres (21 h), i a cada
jornada de preparació se sortejaran unes vambes esportives gentilesa de Valosport.
tIPOGRAFIA ESPECIAL. Una altra
novetat d’aquesta quarta edició
serà la tipografia que apareixerà a

la samarreta de la cursa. A través
d’una col·laboració amb la Fundació Itinerarium, que desenvolupa projectes que milloren la
qualitat dels processos educatius
i socials, la samarreta distintiva
de la prova empordanesa lluirà
la tipografia de l’Anna Vives, una

HORA NOVA

jove que va néixer amb síndrome
de Down i que l’any 2012 va crear una tipografia que ja s’ha exhibit en espais majúsculs com una
butlleta del sorteig de l’ONCE, a
les camisetes del FC Barcelona o
a la moto del pilot de MotoGP Jorge Lorenzo.

LA PRESENTACIÓ. L’edició d’aquest
2019 es presentarà el divendres
27 de setembre a la Sala Brossa
Frègoli del Museu del Joguet de
Figueres (18 h). Allà es donaran a
conèixer més detalls de la prova,
que es durà a terme el diumenge
10 de novembre i resseguirà, com
sempre, un recorregut urbà de 5
quilòmetres que es podrà fer corrent o bé caminant. n

Y cursa solidària. 12a edició

La Cursa de la
Dona de Roses,
a bon ritme
La prova solidària organitzada pel Club Atletisme
Roses va aplegar diumenge més de 1.700 participants
en el marc d’una edició amb canvis
Redacció l roses

El canvi de lloc i les modificacions en el recorregut han acabat
esdevenint tot un èxit per a la Cursa de la Dona de Roses, que diumenge passat va celebrar la seva
dotzena edició vorejant les 2.000
inscripcions.
En concret, van prendre la sortida de la prova solidària 1.734 participants, una xifra rècord que va
superar la quantitat de corredors
de l’any 2018. Tots ells van gaudir
d’un traçat diferent, que va passar
del port esportiu a la Ciutadella,
un fet que va comportar conseqüentment un canvi de recorrenn

gut. Des de l’avinguda de Rhode,
a partir de les deu del matí, els atletes van resseguir un itinerari de
5 quilòmetres que va passar per
indrets com el carrer de Jacinto
Benavente, el passeig Marítim, el
Port de Roses o la Ciutadella, un
emplaçament, aquest darrer, en
el qual es va fer l’últim quilòmetre de la cursa abans de travessar
la meta de l’arribada.
Els corredors més ràpids de la
prova, organitzada pel Club Atletisme Roses, van ser la jove Laura Torres (20 minuts i 21 segons),
que va revalidar el triomf assolit en l’edició de l’any passat, i Joel Gálvez (19 minuts i 40 segons),

SORTIDA. Un total de 1.734 participants van prendre la sortida des de l’avinguda de Rhode

que va vèncer en categoria masculina.
la degana de la província .

La
cursa solidària rosinca és la prova
d’aquestes característiques més
veterana de les comarques gironines. Com cada any, l’esdeveniment ha destinat tots els seus ingressos a la Fundació Roses Contra el Càncer.
Amb la prova finalitzada, l’esplanada de la Ciutadella es va erigir com un indret molt adequat
per acollir el descans i les acti-

Y CANVI D’INDRET

el port esportiu va cedir
el protagonisme a la ciutadella
Y GUANYADORS

laura torres i joel Gálvez van ser els més ràpids
de la prova solidària
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vitats que van tenir lloc després
de cremar les calories. En aquest
sentit, voluntaris de la cursa van
entregar aliments i begudes als
participants, que també van poder gaudir de sessions de massatge a càrrec d’estudiants de
l’Escola Universitària de la Salut
i l’Esport (EUSES) o de diversos
sortejos d’obsequis, gentilesa de
les empreses, comerços i entitats
de la vila.
De cara a l’any vinent, l’organització no descarta arribar als
2.000 corredors. n

PortadaRosesFesta MajorAlt EmpordàGironaCarnavalOpinióContacta

Una crema controlada de matolls a la
carretera de Cadaqués provoca l’alarma
entre els veïns de Roses
 17/09/2019


Cerca …

Esdeveniments
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

La crema controlada s'ha portat a terme en una zona forestal de la carretera de Cadaqués

Veïns de les urbanitzacions del Mas Boscà i el Mas Fumats es van alarmar en
creure que s’havia calat foc a la carretera de Cadaqués
Com a mesura de prevenció d’incendis, els Bombers de Roses van portar a terme
ahir, al voltant de les 14 hores, una crema controlada en una zona forestal situada a
la carretera de Cadaqués. El fum provocat per aquesta crema es podia veure
clarament des de les urbanitzacions del Mas Boscà i el Mas Fumat, la qual cosa va
alertar als veïns pensant que s’havia calat foc.
Una alarma que es va accentuar en sentir un helicòpter que va participar en aquesta
crema controlada de matolls.
Però, tot va ser això, una mesura per prevenir que no es produeixen incendis a la
zona forestal que envolta la carretera de Cadaqués.
Tags: A Roses, Alarma, Alt Empordà, Badia de Roses, Bombers de la Generalitat, Bombers de Roses,
Carretera de Cadaqués, Catalunya, Costa Brava, Crema controlada, Empordà, Foc, Girona, Incendi, Matolls,
Roses, Vila de Roses, Zona forestal
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EL MÉS LLEGIT
Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019
13 de Juliol de 2018

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

Festa Major a Roses 2019
26 de Març de 2019

Passada de Dissabte
2 de Març de 2019  0

Carnaval de Roses 2019

Carnaval de Roses 2019
14 de Desembre de 2017

Aquest dissabte dia 28 de setembre arriba al municipi de Roses una nova

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

edició de la Ratpenat.

27 de Febrer de 2019

Passada de divendres

Enguany aquesta marxa nocturna organitzada pel Club Ciclista de Roses i

1 de Març de 2019

que transcorre pel Cap de Creus arriba a la seva 13a edició amb 9 km i 350
metres de desnivell positiu acumulat.

Passada de Diumenge

Les inscripcions ja estan obertes per tothom que hi vulgui participar, només

4 de Març de 2019

cal fer clic aquí i triar l’opció més adient. La sortida de la marxa serà dissabte
El Carnaval de Roses 2019 ja te
Reis

dia 28 de setembre a les 20 h des del Pavelló Poliesportiu de Roses.

12 de Febrer de 2018
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