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VIDRERES

L’Ajuntament va fer ahir
un comunicat en què admet que els fets van causar
“risc i pànic”.
En les últimes setmanes, tant a Vidreres com a
la resta de la demarcació
han sorgit moltes veus crítiques que han demanat
l’abolició del correbou. El
dissabte 31 d’agost –el dia
abans dels incidents–, hi
va haver una concentració
de protesta per la inclusió
de l’espectacle animal dins
de la festa major.

L’Ajuntament de Vidreres
convocarà una consulta
veïnal abans de la primavera per decidir el futur
del correbou al municipi.
Després dels incidents del
dia 1, en què hi va haver
disset ferits –incloent-hi
una dona de caràcter
greu–, el consistori ha
acordat que siguin els vilatans els que decideixin.
“Hem pres aquesta decisió
escoltant totes les parts”,
afirma el batlle, Jordi
Camps (JxCat).
Dimarts, responsables
municipals es van reunir
per separat amb representants de l’Associació Correbous Vidreres –els organitzadors de l’espectacle–
i de l’Agrupació de Vidreres per la Defensa Animal
(AVDA). L’equip de govern (8 edils de 13) sosté
que la consulta és el més
apropiat. Camps diu que
demanaran
assessorament a la Generalitat i a altres ajuntaments a l’hora
de facilitar que els veïns hi
diguin la seva.
Cal recordar que els in-

Més seguretat
En el comunicat d’ahir,
l’Ajuntament destaca que
respectarà el resultat de la
votació. En principi, “si el
poble demana continuïtat, es posarà a la taula el
plantejament de l’activitat
per fer-la més segura”.
El de Vidreres és l’únic
correbou que es manté a
les comarques gironines.
Anys enrere es van deixar
de fer els de Roses i Torroella de Montgrí i els espectacles d’Olot. L’esmentada AVDA troba insuficient la consulta. “El maltractament no es consulta. Aquest any hi va haver
vedells a la plaça sagnant i
descàrregues elèctriques
a la plaça”, afirma la portaveu de l’agrupació, Meritxell Arias.
A Olot ja hi va haver una
consulta popular el juny
del 2016. Un 60% dels participants (3.183 de 5.300)
van votar a favor de l’abolició. Hi va haver 1.838 persones que estaven a favor
del correbou i 279 vots van
ser en blanc. ■

Una consulta veïnal decidirà el
futur del correbou de Vidreres
a L’alcalde diu que el consistori respectarà el que triïn els vilatans i admet el “pànic” provocat el dia
1 a la plaça a Un grup animalista veu insuficient el referèndum i vol la supressió de l’espectacle
Jordi Ferrer

Una imatge del correbou a la plaça de Vidreres, el dissabte 31 d’agost ■ MANEL LLADÓ

cidents del diumenge 1 es
van desfermar quan un
bou va deixar la plaça i va
saltar fins a les graderies
del públic. A banda dels ferits, més d’un dels assistents va tenir una crisi
d’ansietat. Dotze ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)
van haver d’intervenir.

Les frases
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“La decisió de fer la
consulta és de l’equip
de govern. Hem
escoltat l’associació,
l’agrupació contrària i
els veïns. El poble és el
que ha de decidir”

“Molts veïns, tant els
que hi estan a favor
com els que hi estan
en contra [del
correbou], demanaven
la consulta”
Jordi Camps

ALCALDE DE VIDRERES (JXCAT)

“El maltractament
animal no es consulta,
s’aboleix. No es va
consultar si calia fer
el correbou”
Meritxell Arias

PORTAVEU DE L’AGRUPACIÓ DE
VIDRERES PER LA DEFENSA ANIMAL

Més de 6 milions per a la
depuradora de Maçanet
MENÚ DEGUSTACIÓ DE FESTA MAJOR 2019
DEL 17 AL 24 DE SETEMBRE
APERITIUS DEL DIA
Caneló de salmó farcit de txangurro amb salsa de iogurt i llima
Milfulls de cansalada i pernil, formatge “Gorgonzola” i aire de tomàquet
Bacallà gratinat amb porrusalda i tàrtar de verdures

a La planta tractarà

2.000 metres cúbics
d’aigua al dia, amb la
inversió de l’ACA

J.F.
MAÇANET DE LA SELVA

Pintada glacejada amb poma caramel·litzada, prunes i foie
Espuma de Gintònic i cireres
Flam de formatge fresc amb gelat de ratafia i crumble de Galetes de
Santa Coloma
LLAMINADURES PER ALS CAFÈS

CELLER
Vins Selecció Clos Primat DO Empordà
Cava Família Oliveda Brut Jove
Cafès

127746-1216364L

PREU: 40 EUROS + IVA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació per 6,9 milions d’euros les obres d’ampliació
de la depuradora de Maçanet de la Selva, segons va
informar ahir l’Agència
Catalana de Notícies
(ACN).
La planta, que va entrar
en servei el 1979 i és al polígon de Puigtió, ja es va
ampliar un primer cop el
1995, però, segons infor-

Una imatge de la depuradora de Maçanet de la Selva, el
desembre del 2018. L’ACA en vol doblar la capacitat ■ Q. PUIG

ma l’ACA, requereix fer-hi
millores importants per
modernitzar-ne els equipaments. Els treballs, que
tindran una durada de 14
mesos a partir de l’adjudicació i la signatura del contracte, serviran per remodelar totalment la planta,

gairebé com si es tractés
d’una nova depuradora.
L’ampliació servirà per
doblar la capacitat de tractament i passarà dels
1.000 metres cúbics diaris
actuals a 2.000. El tractament serà de tipus biològic, amb eliminació de la

matèria orgànica, el nitrogen i el fòsfor. Al desembre, l’ACA havia anunciat
que posaria a licitació la
planta per 5,3 milions, i al
final en són 6,9. Les obres
començaran l’any que ve.
Mas Altaba
A finals de juliol, l’ACA ja
va posar a licitació la redacció del projecte constructiu de la depuradora
d’aigües residuals i col·lectors en alta de Mas Altaba,
un nucli entre els municipis de Maçanet i Fogars de
la Selva.
El pressupost de licitació és de 110.163 euros i es
preveu que la redacció del
projecte, un cop s’haurà
adjudicat i signat el contracte, tingui un termini
de nou mesos. Aquesta actuació està inclosa en l’actual cicle de planificació
hidrològica (període comprès entre el 2016 i el
2021) i es preveu una inversió superior. ■
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Figueres inicia les obres de la casa de
Dalí, 25 anys després de comprar-la
Els treballs de la primera fase, que costen 1 milió d'euros i duraran un any, se centraran a rehabilitar la planta baixa
i l’entresol L’Ajuntament va adquirir l’habitatge amb la intenció de fer-lo visitable i convertir-lo en un museu
ANNA FONT FIGUERES

■ Figueres va començar ahir les
obres de la casa natal de Salvador
Dalí, al carrer Narcís Monturiol.
La primera fase, adjudicada al
juny a l’empresa Arcadi Pla per valor d’, milions d’euros, va
arrencar ahir al matí i consistirà a
reforçar l’estructura de l’edifici del
carrer Monturiol, reconstruir-ne
la coberta i rehabilitar la planta
baixa i l’entresol. Aquest és precisament el lloc on va néixer el pintor. Els treballs es preveu que
s’allarguin un any i mig.
L'immoble és de titularitat municipal des de la seva adquisició
l'any  i no ha sigut fins passats
 anys quan finalment s'ha desencallat el projecte per fer visitable la casa natal. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres,
Alfons Martínez, recorda que la
compra es va fer per fases i va ser
una «adquisició lenta». «Finalment, després de molts anys, s’ha
consolidat el projecte i comencem les obres», ha destacat.
El futur museu esdevindrà un
«important equipament» a la ciutat, destaca Martínez, així com
que permetrà completar el triangle dalinià amb Cadaqués i Púbol.
«Tothom que hi ha participat en
un moment o altre per fer-lo reali-

La façana de l’edifici (esquerra) i l’alcaldessa, Agnès Lladó, durant la visita d’obres, ahir (dreta). ANNA FONT/AJUNTAMENT DE FIGUERES

tat n’ha d’estar content», subratlla
el cap de Cultura. Sobre l’adquisició del segon immoble de la plaça
de la Palmera i on Dalí va viure la
juventut, Martínez diu que ho estudiaran i que dependrà de la viabilitat econòmica de l’Ajuntament.
El finançament, resolt
Les obres per rehabilitar l’habitatge tenen un cost global de , milions d’euros. Per a aquesta primera fase, l’Ajuntament compta
amb subvencions de la Diputació

Les obres, amb
un cost global
de 2,5 milions
d’euros, s’inicien
amb el finançament
resolt i podran
avançar amb
«tranquil·litat»

de Girona (. euros repartits
en dos anys) i de l’Estat (.
euros). Així, aquests treballs que
ahir es van començar rebran mig
milió d’euros d’administracions
supramunicipals i l’Ajuntament
n’assumirà la resta. Un cop finalitzades aquestes obres, quedaran
encara treballs pendents consistents en instal·lacions elèctriques,
climatització, restauració de fusteries i seguretat contra incendis.
Referent a la segona fase,
l’Ajuntament va aconseguir a
l’abril una subvenció d’, mi-

lions d’euros per rehabilitar l’habitatge. L’ajut cobreix gairebé la
totalitat del cost de la segona fase
d’obres i els treballs es podrien enllaçar.
Amb el finançament resolt, les
obres avançaran amb «tranquil·litat», assegura Alfons Martínez. I
és que la calendarització per poder justificar les obres i rebre la
subvenció Feder és «estricta». A
més, es podran entrellaçar els treballs de la primera i la segona fase,
i amb tot, la casa natal de Dalí podria ser visitable el .

La revolució quàntica i Roses insta el Bisbat a reparar
les dones científiques, l’església per perill de despreniments
al Science Needs You
Els Bombers van haver
d’actuar-hi diumenge en


 Figueres i l’Escala acullen

el certamen de divulgació
científica entre demà
i el 28 de setembre
DdG FIGUERES

■ La revolució quàntica i les dones científiques centren la quarta
edició del Science Needs You, que
se celebrarà del  al  de setembre a Figueres i l’Escala i que organitza l’Associació Catalana per
la Divulgació Científica (ACDIC)
en col·laboració amb les filials de
Tecnologia i de Física de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).
Enguany les activitats es vertebraran a l’entorn de la segona revolució quàntica i la dues vegades
Premi Nobel Marie Skłodowska
Curie, amb la qual es pretén donar
relleu al paper de les dones a la
ciència. Es comptarà amb  ponents científiques de primer ni-

vell. També, i com en altres edicions, les jornades serviran per
dur fins a l’Empordà alguns dels
investigadors més reconeguts del
país.
Pel que fa a les activitats, la jornada principal serà el dissabte 
de setembre, i es repartirà entre
dues poblacions: Figueres, de .
a . hores, a l’Auditori dels Caputxins, i l’Escala, de . a  h,
al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. La jornada acabarà amb l’obra de teatre La festa
del segle, del dramaturg Alejo Levis. Durant el Science es realitzaran, a més, activitats prèvies, que
comencen avui al Teatre Museu
Dalí amb la conferència Ciència.
Renaixement i Dalí, un estremiment sísmic i que continuaran
dilluns amb una taula rodona sobre la bomba atòmica i dimecres
amb la presentació del llibre El
meu primer llibre de Física Quàntica.

caure un tros de la llosa
de la torre del rellotge
A.F. ROSES

■ L’Ajuntament de Roses insta el
Bisbat de Girona a actuar a l’església de Santa Maria de Roses per
perill de despreniments. Diumenge va caure un tros de formigó de la llosa del rellotge a la via
pública, sense causar ferits. L’accident va requerir la intervenció
dels Bombers de la Generalitat,
que, segons va explicar l’alcaldessa, van sanejar i repicar una part
de l’estructura com a mesura temporal.
L’arquitecte municipal va revisat l’estructura i va concloure que
es troba en mal estat i que cal actuar-hi per evitar nous despreniments, segons va explicar l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan a
Empordà TV.
L’Ajuntament farà una ordre

La torre del rellotge on es va
produir el despreniment. GERARD
BLANCHÉ

d’execució al Bisbat perquè es
desplacin fins al municipi i puguin determinar l’estat de l’estructura així com quin tipus d’actuació cal.
L’església està protegida com a

Bé Cultural d’Interès Local. Data
de finals del segle XVIII i en els últims  anys s’hi han fet diverses
intervencions. Entre  i 
s’ha rehabilitat l’interior, façanes
i cobertes i s’ha restaurat la teulada, segons es recull en l’Inventari
de Patrimoni de la Generalitat. El
 es va aprovar la seva catalogació com a BCIL.
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Roses subvenciona la compra dels
llibres de text de 2.162 alumnes
rosincs
És per a alumnes del municipi de cicles inicial, mitjà i superior de primària, i de primer
a quart de secundària
EMPORDA.INFO

18.09.2019 | 16:41

Un total de 2.162 alumnes rosincs entre primer
curs d'educació primària i quart d'educació
secundària obligatòria, es beneficiaran de les
subvencions atorgades per l'Ajuntament aquest
any. En el cas dels escolars de cicle inicial,
aquesta subvenció té un valor de 60 €, en els
cicles mitjà i superior és per un valor de 40 €,
mentre que en el cas dels alumnes d'educació
secundària obligatòria arriba fins als 84 €.

Els ajuts es fan efectius a través de convenis

El regidor d'Ensenyament, Marc Danés, i les AMPA de les

subscrits entre l'Ajuntament i les AMPAS dels

escoles EMPORDA.INFO

centres, sistema que permet que en el moment de
la compra del material, ja es descompti als pares l'import corresponent a la subvenció assignada.

A aquests ajuts universals cal afegir l'estalvi econòmic addicional que obtenen les famílies que
participen en el projecte de Banc de Llibres impulsat des del consistori, on partint del model de
socialització dels llibres de text, els alumnes reben la cessió d'ús d'una part dels llibres, amb el
compromís de retornar-los quan s'acabi el curs perquè puguin ser aprofitats.

Amb aquesta mesura, a més d'incrementar l'ajut econòmic que reben les famílies per a l'adquisició de
llibres de text, es fomenta la corresponsabilitat, la socialització, la sostenibilitat i l'estimació pels
llibres per part dels infants.

Per últim, el consistori també atorga 5 euros per alumne a les associacions de mares i pares dels
diferents centres, en concepte d'ajut per cobrir les despeses de gestió a què han de fer front per al seu
funcionament.

El total d'actuacions ascendeix a un import de 161.970,90 €, que es distribueixen de la següent manera:
ajuts directes a les famílies per a l'adquisició de llibres, 132.892 €, ajuts AMPA's centres (a raó de
5€/alumne), 10.810 €, ajuts compra material per a Bancs de Llibres, 18.268,90 €.

Els beneficiaris són els alumnes empadronats a Roses dels cursos corresponents de tots els centres
d'ensenyament rosincs (escola Els Grecs, escola Jaume Vicens Vives, escola Monsterrat Vayreda,
escola Narcís Monturiol, Centre Escolar Empordà i instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes), així com les
AMPA's dels mateixos.
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Presenten un nou cicle de les
jornades "Fem Memòria", a Roses
S'orgnaitzen tres sessions entre setembre i octubre sobre memòria històrica
EMPORDA.INFO

18.09.2019 | 11:23

L'Ajuntament de Roses va presentar, el passat
dimarts 17 de setembre, la primera edició d'un nou
cicle de jornades sobre memòria històrica, que
servirà per repassar alguns dels fets més
significatius de la nostra història. "El projecte vol
servir, per una banda, per donar a conèixer els fets
més rellevants del nostre passat com a poble i
com a societat, i per l'altra, ajudar a entendre el
món present en el que vivim", explicava durant la
presentació el primer tinent d'alcalde Joan Plana.
Presenten un nou cicle de les jornades "Fem Memòria", a

Les tres sessions del "Fem Memòria" programades

Roses EMPORDA.INFO

per aquest setembre-octubre són:
25 de setembre a les 18.00 H: conferència "Entre el caos i la voladura controlada: la fi del règim
franquista a Catalunya, 1969-1979", a càrrec de l'historiador Martí Marín
2 d'octubre a les 19.30 H: Conferència: La fi d'una dictadura. La dissolució de les estructures de
poder franquistes a Roses (1969-1979), a càrrec de Josep Maria Barris, arxiver municipal de Roses
10 d'octubre a les 19.30 H: Taula rodona: La Junta Gestora de Roses i l'arribada de la democràcia,
amb la participació d'alguns membres de la junta gestora
Totes les activitats es faran a la sala d'exposicions de Ca l'Anita.

Enguany, coincidint amb el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics, es començarà recordant com
van ser el pas de les institucions franquistes a les primeres eleccions, posant especial èmfasi en la
comissió gestora de veïns que va pilotar l'Ajuntament entre 1978 i 1979.

Es pot consultar la programació al següent enllaç.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
La campanya electoral del 10-N durarà només una setmana.
Rufián: «La gent està fins als bemolls de tots nosaltres».
Castelló acollirà la XXIV Trobada de Centres d'Estudis de les Terres de Girona.

Temes relacionats:

Ajuntament de Roses
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Gestora

Memoria
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Desallotgen un edifici de Roses en
incendiar-se una cuina

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

L'origen del foc va ser una paella amb oli que va cremar el moble de la cuina i la
campana de l'habitatge
DDG

18.09.2019 | 09:39

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.

Desallotgen un edifici de Roses en incendiar-se una cuina

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un

EMPORDA.INFO

foc pocs minuts després de les dues de la tarda
d'ahir al número 79 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.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Roses subvenciona la compra dels llibres de text de 2.162 alumnes rosincs.
Presenten un nou cicle de les jornades "Fem Memòria", a Roses.
Roben números de loteria de l'associació Almogàvers.

Temes relacionats:

Foc

Incendi

Pisos

Policía Local

Roses

Rep les nostres newsletters al teu email

Mapa web

Successos

APUNTA-T'HI

Alt Empordà

Clasificados

Especials

emporda.info

Publicitat

Temps

tucasa.com

Loteria Nadal

Contacti

Tarifes

Oci a l'Empordà

Iberpisos

Loteria del Nen

Qui som?

Contratar

Transit

Iberanuncio

Fórmula 1

Anuncia't

Branded Content

Cartellera de cinemes

Ibercoches

Premis Cinema

Localització

Catalunya

Iberempleos

Calendari Escolar

Avís legal

Cambalache

Política de cookies

PortadaRosesFesta MajorAlt EmpordàGironaCarnavalOpinióContacta

Roses subvenciona la compra dels llibres
de text de 2.162 alumnes rosincs
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El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

El regidor d'Ensenyament, Marc Danés, amb els representants de les AMPA dels centres educatius de Roses

El total de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Roses ascendeix a un
import de gairebé 162.000 euros
Aquest migdia, el regidor d’Ensenyament, Marc Danés, i representants de les AMPA
de les escoles del municipi, han signat el conveni per als ajuts a les famílies de
Roses per a la compra de llibres de text.
L’Ajuntament de Roses continua impulsant el seu projecte d’ajuts a les famílies i
universalització de llibres de text, subvencionant part de l’import dels llibres de text
dels alumnes del municipi en edat obligatòria d’escolarització (cicles inicial, mitjà i
superior de primària i de primer a quart de secundària) i incorporant nou material als
Bancs de Llibres del centres.
Un total de 2.162 alumnes rosincs entre primer curs d’educació primària i quart
d’educació secundària obligatòria, es beneficiaran de les subvencions atorgades per
l’Ajuntament aquest any. En el cas dels escolars de cicle inicial, aquesta subvenció
té un valor de 60 €, en els cicles mitjà i superior és per un valor de 40 €, mentre que
en el cas dels alumnes d’educació secundària obligatòria arriba fins als 84 €.
Els ajuts es fan efectius a través de convenis subscrits entre l’Ajuntament i les
AMPAS dels centres, sistema que permet que en el moment de la compra del
material, ja es descompti als pares l’import corresponent a la subvenció assignada.
A aquests ajuts universals cal afegir l’estalvi econòmic addicional que obtenen les
famílies que participen en el projecte de Banc de Llibres impulsat des del consistori,
on partint del model de socialització dels llibres de text, els alumnes reben la cessió
d’ús d’una part dels llibres, amb el compromís de retornar-los quan s’acabi el curs
perquè puguin ser aprofitats.
Amb aquesta mesura, a més d’incrementar l’ajut econòmic que reben les famílies

per a l’adquisició de llibres de text, es fomenta la corresponsabilitat, la socialització,
la sostenibilitat i l’estimació pels llibres per part dels infants.
Per últim, el consistori també atorga 5 euros per alumne a les associacions de mares
i pares dels diferents centres, en concepte d’ajut per cobrir les despeses de gestió a
què han de fer front per al seu funcionament.
El total d’actuacions ascendeix a un import de gairebé 162.000 euros, exactament
161.970,90 €, que es distribueixen de la següent manera: ajuts directes a les famílies
per a l’adquisició de llibres, 132.892 €, ajuts AMPA’s centres (a raó de 5€/alumne),
10.810 €, ajuts compra material per a Bancs de Llibres, 18.268,90 €.
Els beneficiaris són els alumnes empadronats a Roses dels cursos corresponents de
tots els centres d’ensenyament rosincs (escola Els Grecs, escola Jaume Vicens Vives,
escola Monsterrat Vayreda, escola Narcís Monturiol, Centre Escolar Empordà i
instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes), així com les AMPA’s dels mateixos.
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Èric Michelet i Rafa Ortiz amb els trofeus aconseguits al Ralli de Terra de Sant Feliu Guíxols

L’equip rosinc ‘Tela Marinera Team’ torna a pujar al podi de la 4ª Prova del
Provincial de Rallis de Terra
El Campionat Provincial de Terra, que es disputa al llarg de les comarques gironines,
es divideix en les categories de 4×4, 4×2, Navegació, Iniciació, Trofeu Panda i la
General.
I a la quarta prova d’aquesta Ralli Provincial que es va disputar a Sant Feliu de
Guíxols, el II Clàssic Esprint Guíxols Arena, l’equip de Roses ‘Tela Marinera Team’,
composat per Rafa Ortiz al volant i Èric Michelet com a copilot, va assolir la segona
posició a la categoria 4×2, i la tercera en la d’Iniciació i el Trofeu Panda.
Uns podis que els van situar en el vuitè lloc de la classificació general del ralli.
Estar al damunt en les tres categories en les que hi participa l’equip rosinc no ho
esperaven aconseguir els seus integrants, “ni molt menys” durant els primers trams
cronometrats del ralli, ja que, es van oblidar de sincronitzar el GPS amb el Control
de l’organització, la qual els feia penalitzar 20 segons per tram recorregut (igual per
això es diuen ‘Tela Marinera Team’).
Una desincronització de la que es van donar compte Ortiz i Michelet en finalitzar el
tercer tram dels 6 cronometrats que es composava el ralli, “i degut a aquesta
errada no vam pensar en cap moment que podríem pujar al podi”, va confessar
Rafa Ortiz.
Cal esmentar que aquest Campionat Provincial de Terra es tracta d’un ralli de
regularitat, no es tracta de a veure qui fa els trams amb menys temps, sinó de
controlar la velocitat mitjana que marca l’organització en cadascú dels trams i ferlos (el tram) en el temps establert. Per exemple, “s’ha de fer un tram en 30 minuts
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a una velocitat mitjana de 50 km/h, i qui més s’ajusti a aquestes dues condiciona
és el guanyador del tram”, va explicar Ortiz.
I l’equip ‘Tela Marinera Team’, copatrocinat per ViladeRoses, està sorprenent en
aquest campionat pel bon paper que estan desenvolupant des que es va iniciar a
principis d’any aquest Provincial de Terra de Girona amb el seu Seat Panda 40.
A la primera prova, el II Clàssic Baix Empordà, celebrada al mes de febrer a Begur,
quan tenien la victòria a l’abast, una avaria mecànica els va impedir el triomf. A la
segona, que es va disputar a Bellcaire de l’Empordà al mes d’abril, van pujar al podi
tant en la categoria d’Iniciació com en el Trofeu Panda Race. Podi que no van
abandonar al tercer ralli, celebrat a Flaçà, a l’igual que va succeir aquest passat
dissabte a Sant Feliu de Guíxols.
És a dir, que l’equip ‘Tela Marinera Team’ està abonat al podi, situant-se en la 11ª
posició de la classificació general, i a falta de la darrera i última prova d’aquest
campionat, que es disputarà a l’Alt Empordà, a finals del mes de novembre, amb
sortida Peralada, “el nostre objectiu és quedar el més amunt possible de la general,
sabem que primer i segon no podrà ser, però volem estar allà”, va desvetllar Rafa
Ortiz sense voler ser més explícit en quan a la possibilitat de poder assolir la tercera
posició final.
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