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La companyia de dansa flamenca
Suraima ha fet 20 anys. Pilar Sánchez
n’és la directora, a més de ballarina i
coreògrafa. Ha fet gires per tot el món,
i en pocs mesos farà un espectacle a
Roses per celebrar l’aniversari
P Una empordanesa ballant lamenc?
L’acusaran d’apropiació cultural, com
a la pobra Rosalía.
R No ho crec, de Barcelona han sortit
grans artistes del lamenc. La mateixa
Carmen Amaya era del Somorrostro.
P També sap ballar sardanes?
R En sé, però la meva especialitat és el lamenc.
P És masclista el lamenc?
R Uf... ara ja no hi ha tant masclisme.
Abans, sí. Jo m’hi he trobat perquè fa
molts anys que estic en això. Als espectacles lamencs hi ha sempre més ballarines que ballarins, i m’he trobat amb alguns tan masclistes que no els agradava
que els dirigís jo, que els manés una dona.
Ara ja no passen, aquestes coses.
P S’emociona, quan balla?
R Moltes vegades.
P Fins a plorar?
R Ballant jo, no. Però veient ballar altra
gent, he plorat.
P Què expressa, quan balla?
R Depèn del ball, però m’agrada més expressar l’alegria que la pena.
P Però si les ballarines sempre estan
serioses.
R Perquè quan balles et transformes, la
música et transporta. Sovint em diuen
que quan ballo, sembla que estigui enfadada, que traspuo ràbia, mala llet (riu). I
no és això, és que em surt el geni.
P De petita ballava clàssic. Com es passa del ballet clàssic al lamenc?
R I abans del clàssic feia ballet modern!
Vaig acabar passant al lamenc perquè la
meva família és d’Andalusia i la meva
mare no és que m’ho imposés, però no va
parar ins que vaig aprendre a ballar sevillanes. Primer no em feia gràcia, però a
poc a poc em va anar enganxant.
P És trist haver de ballar, a vegades, davant de turistes que no hi entenen?
R No, en absolut. Ja et poses en situació,
a vegades et toca ballar en un lloc on la

Pilar Sánchez
 BAILAORA I PROFESSORA DE FLAMENC

«He trobat
ballarins que
no volien
que manés
una dona»
gent ni et mirarà, i saps que faràs com de
decorat. No em molesta, una vegada soc
a l’escenari, ho intento fer sempre el màxim de bé, ho faig per mi mateixa. Hem
de ballar sempre igual, hi hagi  o .
persones mirant. Si el públic ho aprecia,
millor, i si no, pitjor per ells.
P El lamenc forma part de la cultura
catalana?
R Sí (rotunda).
P La veig sense cap dubte.
R Sense cap dubte. Fa  anys que faig
classes a la Casa de Cultura d’Andalusia a
l’Alt Emporda. A principi algú deia que
només vindrien andalusos. I què va, tinc
alumnes catalans de soca-rel i els encanta
el lamenc.
P Doncs per què les autoritats catalanes no li donen més suport?
R Potser també és culpa nostra per no demanar-ho. Crec que si ho provéssim, ens
donarien més suport.
P De molt bona fe la veig...
R (Riu) És que a vegades es posa els límits
un mateix. Creiem que a aquell lloc no
ens ajudaran, i ja no ho demanem. I per
què no? El no, sempre el tens.
P És lamenca, fora del tablao?
R Suposo que sí. El lamenc el tinc molt
integrat, és un ball que dona tanta força
que sí, crec que a la vida també es nota.
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Viñales comanda el festival de Yamaha
por la tarde
El de Roses, Valentino Rossi y Fabio Quartararo coparon las tres primeras posiciones.

Lo más leído

Viñales en acción. | AFP
20/09/2019 15:28h

Nil Baños
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QUÉ HACER HOY EN BARCELONA

El cantautor Alberto del Puerto presenta
su nuevo disco, 'Todo puede ser'
El concierto tendrá lugar esta noche en un ambiente íntimo en la sala L'Oncle Jack
Interpretará los temas del álbum pero también incluirá alguna sorpresa para sus seguidores

Eduardo de Vicente
Barcelona - Sábado, 21/09/2019 - 07:00
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Del Puerto y Norfeu Falgarola en uno de sus conciertos. / INFINITO RECORDS

Parece mentira que, justamente en estos tiempos, se estén poniendo de moda
los conciertos íntimos. Evidentemente a nivel económico a los artistas no les
sale a cuenta actuar en pequeñas salas que poco beneficio les puede reportar
en ese sentido. Pero lo que pierden por un lado lo ganan por otro ya que
les debe resultar muy estimulante mirar a los ojos a su público, ver sus
reacciones y percibir cómo le afectan las canciones, cantarle
prácticamente al oído y sentir que hay una conexión muy especial entre el
pequeño escenario y el reducido auditorio.

LO MÁS VISTO
Edición Global

Catalunya

ha sido de los 6
1 ¿Qué
protagonistas de 'Friends'?
a Franco a La Almudena
2 Llevar
"altera la paz social y podría



a Franco a La Almudena
2 Llevar
"altera la paz social y podría
espolear a la extrema derecha"

Una imagen promocional del cantautor. / INFINITO RECORDS

López y Sandra Gago
3 Feliciano
publican su álbum de boda

Este formato en alza es el que ha escogido el cantautor de Roses, Alberto Del

hombre muere ahogado al
4 Un
pedirle matrimonio a su novia bajo

Puerto, para presentar esta tarde (20 horas) su nuevo trabajo, Todo puede
ser, en L’Oncle Jack, el clásico local de L’Hospitalet con capacidad para unos
60 afortunados que podrán descubrir sus nuevos temas, aunque algunos de
ellos ya los conocen, ya que su primer single, Arde, lleva ya más de 35.000
escuchas en la plataforma Spotify... y subiendo. El concierto será acústico, con
dos guitarras, ya que estará acompañado por su inseparable amigo Norfeu
Falgarola, director de su banda.

Del Puerto, durante una de sus actuaciones con su banda. / INFINITO RECORDS

Un disco con temas muy positivos
Este trabajo consta de siete temas de pop-rock con toques alternativos, letras
optimistas que hay que escuchar atentamente, músicas pegadizas con
guitarras rockeras y melodías que se te quedan enseguida. Asegura que son
las canciones más sinceras que ha compuesto hasta ahora y una buena prueba
es la citada Arde, la más urbana, en la que apuesta por apartar el negativismo,
hacer que lo malo arda y estar abiertos a lo que nos haga
especiales. Giran podría haber sido perfectamente el primer single, un tema
muy groove que habla de las vueltas que da la vida y cómo los errores también
te ayudan a seguir avanzando.

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

el agua
portada de EL PERIÓDICO del
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23 de septiembre del 2019

El amor es uno de los temas habituales del cantautor con ejemplos
como Mil rarezas donde admite sus pequeños defectos, pero también
reconoce que no tienen sentido si no se comparten con alguien que quiera y
sepa entenderlos. Sin medidas, grabada con un conjunto de cuerdas y
orquesta, apuesta por lanzarse al amor apasionadamente, sin reservas, sin
miedo. Inevitable es un canto a ser positivo, a creer en uno mismo, dejarse
llevar, mirar hacia adelante y mejor hacerlo en compañía.

Dos canciones de propina y sorpresas
Completan el disco los dos bonus track: Lo que nunca he sido, que habla de
lo que te aporta la persona a la que quieres y cómo consigue sacar lo mejor de
ti, mientras que Rendirse no es buen plan para esta vida aboga por luchar para
superarse no dejar que los problemas se te coman.

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

Evidentemente, Todo puede ser será el centro de su recital de esta tarde, pero
el cantante también repasará las canciones de su anterior
disco, Hemisferios (Desnúdame o Todo está por venir) e incorporará
sorpresas como el Morena mía de Miguel Bosé y detalles de otras canciones
que incorporará a su repertorio, ya que combinará Seré con detalles
de Roxanne y Ain’t no sunshine mientras que Sin aliento se transformará por
momentos en el Sweet dreams de los Eurythmics.

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

¿Qué esperar del concierto?
El artista afronta este reto con emoción y asegura que “lo más importante
no serán las canciones sino la forma en que la gente las interprete.

Este formato no es exclusivamente música. En él nos adentraremos en las
verdaderas entrañas de las canciones”. Por eso destaca que ha querido
presentar este trabajo en una sala emblemática e interpretarlo de una manera
“desnuda de una forma muy cercana y sincera, llena de energía. Haremos
que todo lo malo arda y que todo, absolutamente todo, pueda ser. Los
protagonistas no seremos los dos músicos que estaremos encima del
escenario; serán cada una de las personas que nos acompañe en una noche
tan especial”. Habrá que estar preparados para un incendio musical que
elevara nuestra temperatura hasta niveles insospechados…

Del Puerto presenta 'Todo puede ser'
Lugar: L'Oncle Jack (Roselles, 32. L'Hospitalet de Llobregat).
Horarios: hoy, sábado 21, a las 20 horas.
Precio: 8 euros.
Más información: www.onclejack.com
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L'Ajuntament de Roses obre
inscripcions per a l'Aventura de Ser
Pares
El programa d'activitats està adreçat a les famílies amb fills escolaritzats en educació
infantil i primària
EMPORDA.INFO

20.09.2019 | 13:50

Hi ha temps per apuntar-se del 23 de setembre al 4 d'octubre. IMATGE PROMOCIONAL

L'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania organitza enguany la quarta edició del
programa "L'Aventura de ser pares", un projecte adreçat a les famílies amb fills i filles escolaritzats en
educació infantil i primària, que té per objectiu oferir un espai d'informació, formació i reflexió sobre
aspectes relacionats amb la cura, l'educació i la socialització dels infants. Les inscripcions, que són
gratuïtes, es poden realitzar entre el 23 de setembre i el 4 d'octubre.

El programa compta amb la col·laboració de totes les escoles del municipi, que distribueixen les
activitats al llarg del curs escolar. En el primer trimestre d'aquest curs, les escoles participants en el
projecte són l'Escola Jaume Vicens Vives i l'Escola Montserrat Vayreda, en ambdós casos adreçat a
pares i mares amb fills i filles dels diferents cicles educatius: infantil, inicial, mitjà i superior (de P3 a
6è), així com el Centre Escolar Empordà, en aquest cas per a pares i mares d'alumnes de cicle mitjà i
superior (de 3r a 6è de primària).

Com educar els fills, saber què fer en cada situació, com afrontar possibles conflictes i dubtes, són les
preguntes a les quals el cicle donarà resposta, atenent aspectes com les necessitats emocionals i
l'autoestima dels infants, les normes i límits necessaris, les habilitats de comunicació a desenvolupar,
etc. El programa, doncs, dóna les eines necessàries per ajudar les famílies a educar els fills, tot creant
l'entorn i condicions necessaris per tal que puguin desenvolupar-se plenament.

La metodologia seguida consisteix en la realització d'un total d'11 sessions grupals consecutives,

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

La metodologia seguida consisteix en la realització d'un total d'11 sessions grupals consecutives,
participatives i dinàmiques, plantejades com un espai on compartir les experiències de pares, mares i
tutors. Aquest intercanvi es complementarà amb les aportacions d'un professional que oferirà
estratègies personals, emocionals i educatives per dur a terme un paper educatiu de manera positiva,
millorar la comunicació i la relació amb els fills i garantir-ne el seu benestar.

Per participar en aquesta activitat, que és gratuïta, cal inscriure's prèviament a cadascuna de les
escoles on es realitzen les activitats, del 23 de setembre al 4 d'octubre.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Quatre noies empordaneses participaran a Eurovisión Junior fent costat a Melani.
La qualitat de les aigües de bany és excel·lent a totes les platges de l'Alt Empordà.
Mr. Shingles repeteix amb el seu blues a l'Hotel Spa Terraza de Roses.
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Roses inaugura el servei de tanatori
en un equipament de 1.100 metres
quadrats
El nou edifici ha estat dissenyat en una sola planta, amb una zona de recepció, 3
sales de vetlla, una sala d'usos múltiples o oratori de 200 m2
EMPORDA.INFO

20.09.2019 | 08:25

Les instal·lacions són modernes i amb molta il·luminació. AJUNTAMENT DE ROSES

Roses ha inaugurat aquest dijous les instal·lacions del primer tanatori del municipi, equipament que
disposa de prop de 1.100 m2, amb tres sales de vetlla, sala multiusos, espai privat de treball i accés
directe al cementiri. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i per Xavier
Poch, delegat de Mémora a Catalunya, empresa adjudicatària del servei.

El nou edifici ha estat dissenyat en una sola planta, la qual allotja una zona de recepció, 3 sales de
vetlla, una sala d'usos múltiples o oratori de 200 m2 -que permet una ocupació de prop de 200
persones-, la sala de tanatopràxia, àrea administrativa, lavabos i magatzem.
Les sales de vetlla compten amb un espai d'estada i el vetllatori pròpiament dit, i disposen de llum i
ventilació naturals mitjançant l'accés a un pati. Dues d'aquestes sales tenen dimensions i distribució
idèntiques, mentre que la tercera és de superfície més gran, podent-se també agrupar amb la sala
immediata mitjançant un panell abatible per obtenir un espai diàfan de grans dimensions en cas que
resulti necessari.

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

La construcció s'ha caracteritzat per la seva horitzontalitat, que es combina amb el volum sortint de la
sala d'usos múltiples que s'enlaira fins als 6 m d'alçada i per un ampli porxat a dues de les façanes de
l'edifici. L'altre element visualment destacable del projecte és la relació amb l'espai exterior, amb el
qual l'edifici s'integra situant-se d'esquena als habitatges, amb el filtres que aporten la zona verda i
oliveres existents, per potenciar el caràcter íntim i tranquil que requereix l'espai. Des de la sala oratori,
una sortida a l'exterior possibilita també l'accés directe al recinte del cementiri.

L'empresa guanyadora del concurs realitzat per l'Ajuntament per a la construcció i gestió d'aquest
servei és Mémora Servicios Funerarios SL, la qual s'ha fet càrrec del cost de construcció del nou
edifici, que ha pujat a 1.200.000 €. Xavier Poch, delegat a Catalunya de l'empresa, ha destacat durant
l'acte de presentació "l'aposta de Mémora pel creixement i la consolidació a la zona, que ja compta a
la demarcació amb un total de 14 tanatoris, 3 crematoris i 3 Espais de Suport i oficines d'atenció a les
famílies".
Montse Mindan, per la seva banda, ha agraït a equips tècnics i empresa el bon desenvolupament del
projecte, "que ha donat com a resultat un edifici extraordinari, dominat per la llum i la tranquil·litat que
necessiten les famílies en el moment de comiat dels seus éssers estimats. Amb la incorporació
d'aquest nou equipament a la població -ha afegit l'alcaldessa- l'Ajuntament dona compliment a les
seves obligacions com administració, apropant els serveis que necessita la ciutadania i garantint que
cap veí de Roses hagi de renunciar a acomiadar amics o familiars per no poder desplaçar-se a un altre
municipi".

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Una caminada popular celebra la Setmana Europea de la Mobilitat a Roses.
S'obren les inscripcions per a l'oferta de cursos i tallers del CAR Jove .
Lola Herrera representarà «Cinco horas con Mario» al Teatre de Roses.
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Turisme de Roses participa a la fira
50 Plus Beurs d'Utrecht i s'obre al
mercat holandès
És un dels certàmens turístics destinats al públic major de 50 anys de més èxit a
escala europea
EMPORDA.INFO

20.09.2019 | 13:40

L'estand de Roses a la fira d'Utrech. AJUNTAMENT DE ROSES

50 Plus Beurs és la fira que se celebra entre el 17 i el 21 de setembre a la ciutat holandesa d'Utrecht.
Amb més de 100.000 visitants en cada edició, és un dels certàmens turístics destinats al públic major
de 50 anys de més èxit a nivell europeu.

Roses està present durant els 5 dies de celebració de la fira a través d'un espai compartit amb
Turespaña. Al llarg d'aquestes jornades, presentarà al públic assistent l'àmplia oferta hotelera, cultural,
esportiva, natural, gastronòmica i de serveis que la població ofereix al visitant en qualsevol època de
l'any. L'objectiu és consolidar un mercat i perfil molt importants per a la destinació, com és el públic
sènior que visita Roses, principalment fora de les temporades de major afluència turística.

El mercat holandès, que ha viscut en els darrers anys una regeneració econòmica manifesta, presenta
un perfil de turista amb gran interès pel turisme actiu i de natura, característiques que encaixen
perfectament amb l'oferta de Roses. A tot això, cal afegir-hi que el producte preferit pel 51% dels
holandesos a l'hora de viatjar a Catalunya és el sol i la platja, segell inconfusible de la vila.

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

Per això, Roses incideix amb la seva participació a la fira 50 Plus Beurs en les activitats esportives i la
descoberta del territori, en els camins de ronda i rurals per a fer a peu o en bicicleta, en la presència
dels parcs naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls, en les abundants platges i cales on practicar
caiac, snorkel o natació, així com en les activitats relacionades amb el sector primari com la pesca i
l'enoturisme, les quals formen part dels atractius per al perfil sènior.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
ATA denuncia l'augment de l'allotjament turístic il·legal dirigit als turistes estrangers.
Quatre noies empordaneses participaran a Eurovisión Junior fent costat a Melani.
La qualitat de les aigües de bany és excel·lent a totes les platges de l'Alt Empordà.
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Quatre noies empordaneses
participaran a Eurovisión Junior fent
costat a Melani
Són alumnes de l'Escola Mónica Lucena i faran els cors de la cançó «Marte»
EMPORDA.INFO

20.09.2019 | 18:05

Melani García serà la representant d'Espanya a
Eurovisión Junior 2019, que se celebrarà a GliwiceSilèsia (Polònia) el 24 de novembre. La nena, de 12
anys, ha estat seleccionada internament per
Televisió Espanyola per participar a la 17a edició
del festival. la cantant estarà acompanyada per
quatre coristes empordaneses: Edurne, Yara, Maria

Melani amb les cantants empordaneses. RTVE

i Violeta, alumnes de l'Escola Mónica Lucena de
Roses i Figueres.
Melani, coneguda ser la guanyadora de la quarta edició de La Voz Kids, ha repetit en diverses ocasions
que anar a Eurovisión Junior és un dels més grans somnis de la seva vida, segons explica TVE en un
dels seus comunicats sobre l'esdeveniment.

Así suena el primer minuto de "Marte"

Espanya torna al certamen 13 anys després de la seva última participació i després del triomf de Maria
Isabel amb Antes muerta que senzilla, el 2004.
Melani García representarà Espanya amb Marte a la XVII edició del Festival d'Eurovisió Junior. El tema

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

Melani García representarà Espanya amb Marte a la XVII edició del Festival d'Eurovisió Junior. El tema
és un cant d'esperança a favor del planeta, compost i produït per Pablo Mora ( Lagarto Amarillo) al
costat de Manu Chaud i amb la col·laboració de Melani.

????¡¡Escucha "Marte", la canción de España para @EurovisionJr!!
Melani (@_melaniofficial) sorprenderá a Europa con este tema pop lírico. Así suena el primer minuto
?? ?? https://t.co/O6ZmNT2fhf#Felizfindesemana #felizviernes pic.twitter.com/aPOOZBkTYY

— eurovision_rtve (@eurovision_tve) September 20, 2019
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Compartir a Twitter

Més informació
Olga Gibrat obre el seu món interior en una exposició a Darnius i a Figueres.
L'art empodera les dones des de la presó de Figueres.
La qualitat de les aigües de bany és excel·lent a totes les platges de l'Alt Empordà.
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Roses inaugura el seu propi tanatori
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Esdeveniments
El Diari Digital ViladeRoses col·labora
amb la XII Cursa de la Dona

Col·laboradors

El tanatori de Roses va agradar molt als assistents a l'acte d'inaguració

Un tanatori que va agradar molt als vilatans que van assistir-hi a la seva
inauguració
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el delegat de Mémora a Catalunya, Xavier
Poch van ser els encarregats de presidir l’acte d’inauguració de les instal·lacions del
tanatori del tant demandat i desitjat tanatori.
Mèmora va ser l’empresa guanyadora del concurs realitzat per l’Ajuntament per a la
construcció i gestió d’aquest servei és Mémora Servicios Funerarios SL, la qual s’ha
fet càrrec del cost de construcció del nou edifici, que ha pujat a un total de 1.200.000
€.
Xavier Poch, va destacar durant l’acte, “l’aposta de Mémora pel creixement i la
consolidació a la zona, que ja compta a la demarcació amb un total de 14
tanatoris, 3 crematoris i 3 Espais de Suport i oficines d’atenció a les famílies”.
Per la seva part, l’alcaldessa Montse Mindan, va voler agrair a equips tècnics i
empresa el bon desenvolupament del projecte, “que ha donat com a resultat un
edifici extraordinari, dominat per la llum, la quietud i la tranquil·litat que
necessiten les famílies en el moment de comiat dels seus éssers estimats. Mindan
va remarcar que “amb la incorporació d’aquest nou equipament a la Vila,
l’Ajuntament dona compliment a les seves obligacions com administració,
apropant els serveis que necessita la ciutadania i garantint que cap veí de Roses
hagi de renunciar a acomiadar amics o familiars per no poder desplaçar-se a un
altre municipi”.
Tot seguit dels parlaments, el mossen de Roses, Josep Puig, va beneir el tanatori.
El Tanatori de Roses
Aquest nou equipament, que va agradar molt als assistents a l’acte d’inagurarció,
disposa de prop de 1.100 m2 útils, amb tres sales de vetlla, una altra multi usos, un
espai privat de treball i una sortida a l’exterior, des de la sala oratori, que possibilita

espai privat de treball i una sortida a l’exterior, des de la sala oratori, que possibilita
l’accés directe al cementiri.
El nou edifici ha estat dissenyat en una sola planta, la qual allotja una zona de
recepció, 3 sales de vetlla, una sala d’usos múltiples o oratori de 200 m2 -que
permet una ocupació de prop de 200 persones-, la sala de tanatopràxia, àrea
administrativa, lavabos i magatzem.
Les sales de vetlla compten amb un espai d’estada i disposen de llum i ventilació
naturals mitjançant l’accés a un pati. Dues d’aquestes sales tenen dimensions i
distribució idèntiques, mentre que la tercera és de superfície més gran, podent-se
també agrupar amb la sala immediata mitjançant un panell abatible per obtenir un
espai diàfan de grans dimensions en cas que resulti necessari.
La construcció s’ha caracteritzat per la seva horitzontalitat, que es combina amb el
volum sortint de la sala d’usos múltiples que s’enlaira fins als 6 m d’alçada i per un
ampli porxat a dues de les façanes de l’edifici. L’altre element visualment destacable
del projecte és la relació amb l’espai exterior, amb el qual l’edifici s’integra situantse d’esquena als habitatges, amb el filtres que aporten la zona verda i oliveres
existents, per potenciar el caràcter íntim i tranquil que requereix l’espai.

“

Tags: A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Catalunya, Costa Brava, Empordà,
Girona, Inauguració, Mémora, Roses, Tanatori, Tanatori de Roses, Vila de Roses
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L’Associació Turística d’Apartaments
denuncia l’augment de l’allotjament
turístic il·legal
 20/09/2019
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Aquest estiu s’ha registrat una davallada de fins al 10% del turisme francès al
sector i l’entitat ho atribueix en part a l’increment de l’oferta d’allotjament
turístic il·legal
L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha
detectat un augment de l’allotjament turístic il·legal dirigit als turistes estrangers,
sobretot francesos. Els habitatges d’ús turístic associats a l’entitat han registrat
aquesta temporada una davallada en l’ocupació de fins al 10 per cent dels turistes
procedents de França i ATA ho atribueix, principalment, a l’increment de l’oferta
il·legal destinada a aquest col·lectiu. L’Associació ha pogut comprovar que aquests
allotjaments, que no compleixen la normativa, s’anuncien en moltes ocasions a
través de les xarxes socials, per exemple, mitjançant grups tancats al facebook on
molts propietaris d’origen francès lloguen els seus habitatges a turistes del seu país
sense cap control de la professionalitat del servei i del producte que s’ofereix al
client. ATA considera que, d’aquesta manera, les xarxes socials estan promovent
l’allotjament il·legal i ho ha posat en coneixement de la direcció general de Turisme
de la Generalitat perquè hi actuï. També s’ha detectat que en ocasions aquests
anuncis circulen a través del whatsapp . L’ATA manté que entre els propietaris que
s’ha detectat que operen fora de la llei a través d’aquests nous canals hi ha els que
no tenen l’apartament donat d’alta al registre oficial de la Generalitat, i d’altres que
sí que el tenen registrat però no fan les seves corresponents declaracions a Hisenda
i de la taxa turística.
El president de l’Associació, Lluís Parera, assegura que aquestes actuacions estan
perjudicant molt la imatge dels professionals que fan les coses ben fetes i també fa
especular molt el preu de l’habitatge d’ús turístic. Parera ha denunciat un cop més

Cerca

la passivitat i la inacció de la Generalitat davant la creixent problemàtica de
l’intrusisme al sector.
Altres motius que també han pogut contribuir a aquesta davallada del turisme
francès, segons ATA, tenen a veure amb el canvi climàtic que ha fet que molts
turistes desistissin de venir a la Costa Brava perquè ja han pogut gaudir de bones
temperatures a les seves zones. A més, l’Associació ha observat que molts dels que
s’allotjaven en apartaments turístics han deixat de llogar perquè han comprat cases.
D’alta banda, ATA manté que els episodis conflictius dels últims mesos a França
també hi han pogut influir.
A la davallada del turisme francès se suma una disminució del turisme belga que
normalment feia llargues estades a la costa brava. Tot plegat ha fet que no s’hagin
pogut complir les expectatives d’ocupació al sector, sobretot al mes de juliol, i que
no hagi estat una de les millors temporades.
Per contra, el turisme alemany i holandès s’han mantingut. Destaca l’increment
registrat del turisme català que ha compensat en bona part la davallada dels clients
francesos. El turisme català és el que ha pogut reaccionar més ràpid a les
promocions d’última hora. A més, hi ha hagut un augment del turisme italià al sud
de la Costa Brava degut a les campanyes específiques de promoció que s’hi ha dut a
terme.
En concret, l’ocupació global registrada als apartaments turístics associats a ATA ha
estat del 52% al juny ; del 62% al juliol ; i del 83 % a l’agost. Al setembre, s’espera
que l’ocupació creixi en relació al mateix mes de l’any passat.
D’altra banda, ATA està detectant fora de la temporada alta una tendència a que les
estades dels turistes siguin més curtes.
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Associació Turística d’Apartaments
L’ATA es va constituir el 8 de juny de 1993. L’entitat aglutina 12.000 unitats
d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa
Brava, Interior i Pirineu de Girona. L’Associació està integrada per intermediaris i
propietaris d’Habitatges d’ús Turístic i blocs d’Apartaments Turístics.
Tags: A Roses, Allotjament turístic il·legal, Alt Empordà, Associació Turística d’Apartaments, Associació
Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona, ATA, Badia de Roses, Catalunya, Costa Brava,
Empordà, Girona, Roses, Turistes estrangers, Vila de Roses
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Mémora Servicios Funerarios inauguró ayer jueves el primer tanatorio de Roses (Gerona). Ayuntamiento
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Mémora inauguró ayer jueves el primer tanatorio
de Roses después de invertir 1,2 millones de
euros
Mémora Servicios Funerarios inauguró ayer jueves 19 de septiembre por la tarde, el primer tanatorio
de Roses (provincia de Gerona) un equipamiento de 1.100m2 que ha supuesto una inversión de un
millón doscientos mil euros.
A la inauguración asistieron Montserrat Mindan, alcaldesa de Roses; y Xavier Poch, delegado de
Mémora en Cataluña, entre otros.
La instalación cuenta con tres salas de velatorio y una sala de ceremonias polivalente. Al estar situado
junto al cementerio municipal, también tiene acceso directo al mismo.
Este nuevo equipamiento es una muestra de la firme apuesta de Mémora por el crecimiento y la
consolidación en la zona, tanto en instalaciones como en la creación de nuevos puestos de trabajo.
En palabras de Xavier Poch, “este nuevo tanatorio garantiza la proximidad del servicio funerario a las
familias de la zona. Acercar nuestras instalaciones y nuestros servicios forma parte de nuestra
vocación, así como la de impulsar proyectos sociales, de sensibilización y, en definitiva, garantizar el
mejor servicio a los ciudadanos respondiendo a todas sus necesidades.
Contamos con un equipo de grandes profesionales en las diferentes instalaciones en las que
prestamos servicios y en nuestra apuesta por el continuum asistencial “.
Con este nuevo equipamiento Mémora amplía su zona de cobertura a las familias de la ciudad de
Roses y sus alrededores. Actualmente la compañía está presente en la demarcación de Girona a través
de 20 equipamientos (14 tanatorios, 3 crematorios y 3 Espacios de Apoyo y oficinas de atención a las
familias). / Más información
Sobre Mémora
Mémora es el primer grupo en España y Portugal de servicios funerarios, tanatorios, crematorios y
gestión de cementerios. Realiza más de 47.000 servicios funerarios y 17.000 incineraciones y más de
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Roses ja té un tanatori
propi, amb tres sales de
vetlla i accés al cementiri
a El grup Mémora, que va guanyar el concurs, hi ha acabat invertint 1,2 milions
d’euros a Les obres van començar al novembre i dijous es va inaugurar
Joan Puntí
ROSES

Roses ja té el seu tanatori
propi, que serà gestionat
pel Grup Mémora, que ha
invertit 1,2 milions d’euros per construir-lo després d’haver guanyat el
concurs al davant de dues
empreses més. Mémora,
que tindrà la concessió per
30 anys, es va comprometre a pagar un cànon fix de
240.000 euros a favor de
l’Ajuntament (el mínim
requerit en les bases del
concurs era de 180.000
euros) i un cànon variable
del 60% dels ingressos
bruts variables (el mínim
requerit era del 7%).
El primer tanatori de la
població està situat en un
espai a tocar del cementiri, amb accés directe des
de l’equipament, amb
1.100 metres quadrats
útils, amb tres sales de vetlla, sala multiusos i espai
privat de treball. El nou
edifici ha estat dissenyat
en una sola planta, on hi
ha una zona de recepció,
tres sales de vetlla, una sala d’usos múltiples o oratori de 200 metres quadrats,
que permet una ocupació
de prop de dues-centes
persones, la sala de tanatopràxia, àrea administrativa, lavabos i magatzem.
Les sales de vetlla disposen d’un espai d’estada i el

La nova instal·lació, situada a la coberta de l’edifici dels
serveis tècnics (OMAC) ■ AJ. FIGUERES

Plaques solars
per a la Guàrdia
Urbana de
Figueres
a La producció servirà per abastir un

22% de l’edifici de la Guàrdia Urbana
El tanatori de Roses ja està a punt per entrar en servei ■ AJUNTAMENT DE ROSES

La xifra

—————————————————————————————————

1.100

metres quadrats útils té el
nou edifici, que ha estat dissenyat en una sola planta,
amb tres sales de vetlla.

vetllador, i llum i ventilació naturals mitjançant
l’accés a un pati. Dues
d’aquestes sales tenen les
mateixes dimensions i distribució, mentre que la
tercera és de superfície
més gran, i també es pot
agrupar amb la sala immediata mitjançant un panell

abatible per obtenir un espai diàfan de grans dimensions en cas que sigui necessari.
En la inauguració, el delegat a Catalunya de Mémora, Xavier Poch, va destacar l’aposta de Mémora
pel creixement i la consolidació a la demarcació, on
ja té un total de catorze tanatoris, tres crematoris i
tres espais de suport i oficines d’atenció a les famílies.
L’alcaldessa de Roses
Montse Mindan, per la seva banda, va agrair a
equips tècnics i a l’empresa el bon desenvolupament del projecte,
que ha donat com a resul-

tat un edifici “extraordinari, dominat per la
llum, la quietud i la tranquil·litat que necessiten
les famílies en el moment
de comiat dels seus éssers
estimats”.
“Amb la incorporació
d’aquest nou equipament
a la població, l’Ajuntament –va exposar l’alcaldessa durant l’acte d’inauguració– compleix les seves obligacions com a administració, apropant els
serveis que necessita la
ciutadania i garantint que
cap veí de Roses hagi de renunciar a acomiadar
amics o familiars per no
poder desplaçar-se a un altre municipi.” ■

Redacció
FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres
acaba d’instal·lar i posar
en servei una instal·lació
de plaques fotovoltaiques
a la coberta de l’edifici dels
serveis tècnics (OMAC),
situat a l’avinguda Salvador Dalí. El nou equipament està destinat a l’abastiment elèctric de les
dependències municipals
de la Guàrdia Urbana.
La nova instal·lació
elèctrica disposa de 70
mòduls fotovoltaics que
proporcionen 20 kW de
potència i una producció
aprofitable d’electricitat
prevista de 24.958 kWh, la
qual cosa permetrà cobrir

un 22% del consum elèctric anual de l’edifici policial.
El cost d’aquest equipament ha estat de
36.227,64 euros, dels
quals 12.000 han arribat a
través de la campanya Del
pla a l’acció (2018/19),
que promou la Diputació
de Girona i, la resta, han
estat aportats pel mateix
ajuntament figuerenc.
Aquesta nova instal·lació fotovoltaica s’afegeix a
la coberta fotovoltaica que
està situada a la plaça de
Catalunya, que proporciona una potència elèctrica
de 90 kW, que es destinen
íntegrament a l’abastiment de la xarxa comercial. ■

ERC de Vilafant vol ordenar
l’entorn de les escoles
Redacció

117711-1164526®

VILAFANT

El grup municipal d’ERC a
Vilafant, en aquest mandat a l’oposició, aposta per
la racionalització de l’entorn dels centres escolars,
un projecte que van presentar en el ple municipal
de fa uns dies. Concretament, van exposar el pro-

jecte per ordenar l’entrada
i la sortida de l’escola Sol i
Vent on, amb alguns canvis de circulació dels carrers de l’entorn, es restringiria la circulació als vehicles en un tram de 100 metres del carrer Escoles. Un
cop presentada la proposta, van demanar que els
serveis tècnics de l’Ajuntament la validin i que el go-

vern la implementi. El portaveu del grup d’ERC de
Vilafant, Sergi Palomeras,
afirma que amb la mesura
es vol facilitar l’accés al
centre “donant seguretat
als vianants i reduint el
trànsit a la porta”. “Apostem perquè s’estudiïn mesures similars per als altres centres escolars”, hi
va afegir. ■
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Inundacions a l’Empordà, amb
una víctima mortal, i el Vallès

aLes pluges torrencials van negar baixos en punts del litoral gironí, com Roses i Platja d’Aro, on un
home va morir ofegat en un infrahabitatge aA Mollet, la Garriga i Aiguafreda també hi va haver estralls
E. Agulló
CASTELL-PLATJA D’ARO

L’episodi de pluges torrencials que va escombrar
ahir el litoral i prelitoral
del país va provocar els pitjors maldecaps a primera
hora del matí, especialment a l’Empordà, on va
deixar una víctima mortal. Xàfecs intensos, que
van rondar els 70 litres al
Port de la Selva, Palamós,
Calonge i Platja d’Aro, van
provocar inundacions en
zones urbanes. En aquest
darrer municipi, les precipitacions habitualment
generen maldecaps, però
ahir l’acumulació d’aigua
en aparcaments soterranis, locals comercials i baixos va provocar la mort
d’un home de 30 anys que
dormia, amb permís del

La xifra

—————————————————————————————————
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serveis van fer els Bombers
ahir, fins a les 18 h, majoritàriament pels xàfecs a les comarques de Girona.

propietari, en un local que
li servia d’infrahabitatge.
Al Vallès Oriental, les
tempestes ja havien deixat al migdia fins a 75 litres a la Garriga i 48 a Aiguafreda, i com a incidència destacable es va haver
de tancar al trànsit el túnel de la C-17 al pas per
Mollet del Vallès, per la
gran quantitat d’aigua
acumulada.
De les 300 trucades que

El carrer Doctor Fleming de Platja d’Aro, la zona on l’acumulació d’aigua va provocar més
inundació de comerços, baixos i soterranis ahir al matí ■ E.A.

van rebre al telèfon 112
d’Emergències fins a la
tarda, per la pluja, la meitat provenien de la demarcació de Girona, majoritàriament de Platja d’Aro i
Roses, segons va explicar
la cap de guàrdia de Protecció Civil, Raquel Canet,
a l’ACN.
A Platja d’Aro, l’acumulació de pinassa i fulles als
embornals del clavegueram va provocar que el nivell de la inundació pugés
entre dos i tres pams en el
moment més crític, i van
quedar afectats nombrosos locals de la zona comercial, el parc d’atraccions Pp’s Park i el palau
d’esports. Hi va haver problemes similars a s’Agaró,
Roses, les zones baixes de
Sant Feliu de Guíxols i
Sant Antoni de Calonge i
els carrers que envolten el
mercat de Palamós, on els
paradistes van intentar
compaginar
l’activitat
amb l’extracció de l’aigua.
Amb el suport dels Bombers, Protecció Civil, els
cossos de seguretat i mitjans de cada municipi, la
situació es va començar a
normalitzar cap al migdia,
amb la retirada de tapes de
clavegueram i branques i
arbres caiguts. ■
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El pla d’inundabilitat del POUM de Roses
fa limitar la construcció en alguns sectors
El document obliga a desclassificar les zones fluvials i reclama també un sistema hídric de retenció d’aigües d’elevat cost
L’Ajuntament ha demanat a l’ACA alternatives tècniques i es reunirà properament amb el sector de la construcció i promotors
CARME VILÀ ROSES

■ L’informe d’inundabilitat elaborat per l’Ajuntament de Roses
per incloure al POUM i entregat a
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) comportarà desclassificar
alguns sectors i prendre mesures
constructives molt complicades
en d’altres. L’Ajuntament ha demanat a l’ACA alternatives tècniques per presentar als propietaris
i al sector de la construcció en una
propera reunió.
El POUM aprovat el  el va
anul·lar el Tribunal Suprem el
 per preveure construir en
uns terrenys considerats inundables amb estudis d’inundabilitat
que va considerar incomplets, tal
com havien denunciat entitats
veïnals de Santa Margarida. Des
de llavors regeix el planejament
de .
L’Ajuntament va tardar un any
a elaborar-lo i l’any passat es va
enviar perquè l’ACA marqués
quins són els sistemes hídrics que
s’han de construir.
El regidor del PSC Toni Rodríguez ha preguntat al govern sobre
aquesta qüestió que, juntament
amb la suspensió de llicències a la
franja litoral de la Generalitat,
manté molts promotors, propietaris i constructors pendents de
les futures restriccions. El pla d’in-

El POUM del 2010
el va anul·lar el TS
i des d’aleshores
regeix el del 1993
fraestructures hidràuliques, sobretot a Santa Margarida i front de
mar es preveu complicat, va dir.
L’alcaldessa, Montse Mindan,
ha explicat que «a les zones fluvials o que es consideren d’afluència, la desclassificació és directa»
i, per tant, no s’hi podrà construir.
Allà on es permet construir es
plantegen alguns requeriments
que presenten moltes complicacions, va admetre. Per això han
demanat que «se’ns presentin
quines alternatives podem passar
nosaltres en el món de la construcció».
Són conscients, va dir, que no
serà fàcil ni econòmic construir
algunes de les infraestructures
que es plantegen i per això no està
previst en els pressuposots de
l’any vinent.
Quan l’ACA respongui el requeriment es reunirà el sector per informar-los de la situació. L’Ajun-

Santa Margarida és un dels punts on s’hauran de fer sistemes hídrics nous. DIARI DE GIRONA

tament ha explicat que el document encara no és públic perquè
s’està pendent de la resposta i la
posterior aprovació.
Deu anys de tràmits
El POUM es va començar a tramitar el mandat de  a  amb

Carles Pàramo (CiU) al capdavant. El  es va presentar als
veïns, però es va esperar a tancar
els tràmits perquè hi havia eleccions. Un pacte entre diferents
grups va portar Magda Casamitjana (PSC) a l’alcaldia i el POUM
es va aturar per fer-hi alguns can-

vis. Tres anys després es va aprovar. Però el tribunal va donar la raó
als veïns que consideraven que en
zones que passaven a ser sòl urbanitzable no s’havia avaluat suficientment la inundabilitat. I ara
planteja construccions de retenció d’aigües de difícil execució.

Agredeix l’exparella a cops de pala
a plena llum del dia, a Figueres
Una baralla per raons

sentimentals entre dos homes
i una dona al carrer Portlligat
acaba amb dos ferits lleus
DdG FIGUERES

■ Dos ferits de caràcter lleu en
una baralla per raons sentimentals a plena llum del dia, un d’ells
per cops de pala i l’altre per cops
de puny. L’incident es va produir
ahir a la tarda al carrer Portlligat
de Figueres. La disputa entre dos
homes i una dona va deixar ferits
els dos homes (l’actual parella i
l’exparella de la dona), que van ser
atesos a l’hospital de Figueres per
ferides a tot el cos arran de la baralla.
Els fets van passar ahir a la tarda
pels volts de dos quarts de quatre,
quan els dos homes i la dona van
iniciar una baralla en plena llum
del dia. Es desconeix el motiu
però els Mossos apunten que seria de caire sentimental.
En el transcurs de la disputa, es

Les obres del carrer Damas Calvet. AJ. DE FIGUERES

Millores en la xarxa d’aigües
pluvials d’un carrer a Figueres
L’exparella a terra després de rebre els cops de pala. DIARI DE GIRONA

van agredir físicament amb cops
de puny i, fins i tot, la dona i la seva
actual parella haurien propinat
cops de pala a la cara de l’exparella, segons han informat els Mossos d’Esquadra. Posteriorment
van fugir amb el vehicle.
L’home, amb la cara ensangonada, va quedar ferit a terra i va ser

atès pels vianants i veïns de la
zona, que van alertar els serveis
d’emergència.
L’incident va generar una forta
expectació i fins al lloc s’hi van
desplaçar diverses dotacions de la
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que estaven pendents de
rebre la pertinent denúncia.

DdG FIGUERES

■ L’Ajuntament de Figueres ha
iniciat aquesta setmana els treballs de millora del carrer Damas
Calvet. Les actuacions, que tenen
una durada aproximada de vuit
setmanes, consistiran en una renovació de la xarxa de captació
d’aigües pluvials per evitar inundacions al passeig Nou en períodes de pluja.

Aquesta intervenció sobre la via
pública també comportarà una
millora de la xarxa de serveis com
l’enllumenat públic i les xarxes de
telefonia i gas. Els treballs tenen
un pressupost d’adjudicació de
. euros (IVA inclòs) i són finançats a partir del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona.
Amb motiu de les obres, es reubicaran les parades del mercat.
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EL DIETARI

Ramon Iglesias
PERIODISTA

DISSABTE
«¿SERÉ YOESPAÑOL?»

ver ends», cantava Mark Hollis, intentant
negar que sempre hi ha un final.

¿Seré yo español? és un recull
d’articles d’un periodista català
a Madrid, entre  i . El
guixolenc Agustí Calvet, Gaziel, va ser
potser el periodista més important del
segle passat. Mort l’any , crec que no
va poder donar resposta al títol d’aquest
llibre que vaig agafant i deixant, i no perquè em costi, ans el contrari, és per por
que algun dia s’acabi.
Avui costa trobar un periodista amb la
perspicàcia de qui el  de juny de 
va escriure en un article sobre Gaudí:
«Crec fermament, amb el cor a la mà, que
Catalunya ha estat víctima dels seus visionaris. Per això entenc que els catalans
haurien d’estar escarmentats de tant meteorit fugaç». Any . És aterridor.
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DIUMENGE
SEMPRE HI HA UN FINAL
Amb la mort, aquest any, de
Mark Hollis ( anys) i avui de
Ric Ocasek ( anys), queden
orfes dues considerables balades pop
dels , abillades de misticisme i romanticisme. Melodies que abusaven de sostinguts i bemolls i que, durant llargues
estones, ens van convertir en uns fleumes melancòlics a Malibú, Pachá, Chic i
altres temples d’aquella joventut ultrapassada.
Marc i Ric eren els vocalistes dels
grups Talk talk i The Cars. Les veus de les
cançons It’s my life i Drive, dues icones
d’aquell moment musical, que no estil
perquè aquests dos grups res tenien a
veure l’un amb l’altre. Els van posar a tots
dos sota el paraigua del New wave, malgrat que It’s my life () respondria al
bleda estil New romantic, mentre que
Drive, també de , era pop sintetitzat.
La joventut és arrogant: «It’s my life, it ne-
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DILLUNS
GENOCIDI PAISATGÍSTIC
L’observatori per a la Sostenibilitat alerta que Empuriabrava i
una part de Roses (per raons obvies intueixo que Santa Margarita) són
dels llocs de la península amb més risc
de ferotges inundacions. Té una certa lògica que sigui així, quan es permet construir en antics aiguamolls, com va passar
durant la dictadura franquista, que a
banda de privar-nos de les llibertats individuals i col·lectives va desfigurar per
sempre la costa i va fer extremadament
rics els sequaços del règim. Un genocidi
paisatgístic poc o gens jutjat.
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DIMARTS
FESTA DEL MASOQUISME
Una cosa és celebrar derrotes
per recordar allò que es va ser en
el passat i una de ben diferent és
celebrar que t’estovin, com proposa
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, una
de les poblacions on els cossos de seguretat de l’Estat més es van passar de la
ratlla (sí, de la ratlla!) l’ d’octubre.
«Vols que l’Ajuntament de Sant Julià
de Ramis i Medinyà canviï la festa local
del  de juliol per l’ d’octubre?». Aquesta és la consulta que vol fer l’Ajuntament
als veïns l’ d’octubre vinent. La festa major del masoquisme. La propera consulta
quina serà: vols celebrar l’albada del mall
i dels vidres trencats? Què et sembla un
concurs de llançament d’àvies?
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DIMECRES
XANTATGISTES D’ALTURA
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Cinquanta milions d’euros després, la Generalitat ha descobert
que Ryanair és una versió actua-

Ryanair a l’aeroport de Girona: va ser maco mentre va durar. DdG

litzada dels Hudson Dusters (una implacable banda de carrer novaiorquesa d’ascendència irlandesa de principis del segle XX). Després d’haver pagat tots
aquests milions de «protecció» durant
tots aquests anys, el Govern comença a
sospitar que els irlandesos els fan xantatge. La política catalana es mou amb
l’agilitat d’un ganso i té la intel·ligència
d’un pingüí.

DIJOUS CAMINA SI POTS
La via pública de Girona s’ha
convertit en un camp de mines
antipersona. Contra les
persones que caminem. Ciclistes que
corren veloçment per les voreres i si et
despistes t’arruïnen la vida, silenciosos
patinets que si no estàs atent et
desintegren el fèmur, algun gos solt
que si t’hi acostes t’ensenya les dents
afilades i paios ociosos que escuren
ampolles d’alta graduació i després les
deixen caure sembrant vidres als
espais públics.
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Sempre s’ha dit que la via pública és
de tots i no només d’aquests que han
convertit l’incivisme en la seva rutina.

DIVENDRES
ENHORABONA, TOSSA!
El nou govern de Tossa de Mar ha
calat foc a l’acord que va firmar
amb uns promotors l’anterior
consistori, el de l’alcaldessa Gisela Saladich. El document obria la porta a acabar de devastar un dels paisatges més lírics de la costa catalana construint-hi un
vesànic port esportiu darrere la platja des
Codolar, amb magatzems, locals comercials, aparcament per a  cotxes, un
hotel de cinc estrelles i quatre viles de
luxe. Algunes mirades locals molt justetes pensaven que el projecte retornaria
l’economia local als dies de vi i de roses
dels .
Està comprovat que els ports esportius no porten mai res que ens tregui de
pobres. Hem trigat massa a descobrirho.
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Els ens locals gironins reben 1,5
milions per a polítiques de jovent
La secretària d’Infància,

Adolescència i Joventut,
Georgina Oliva, es va trobar
ahir amb regidors gironins
DdG GIRONA

■La Direcció General de Joventut
(DGJ) destina aquest  un total d’.. euros a  ajuntaments i  consells comarcals de
les comarques gironines per desplegar polítiques destinades específicament als i les joves de  a
 anys que viuen a la demarcació, que l’any passat sumaven
. persones. Són dades que
va donar a conèixer ahir la secretària d’Infància, Adolescència i Jo-

ventut, Georgina Oliva, durant la
trobada Som Joventut de regidors/es i consellers/es comarcals
de joventut de les comarques gironines que la DGJ va organitzar
a l’edifici de la Generalitat a Girona.
En concret, . euros són
per als serveis comarcals de joventut, que es destinen a inspeccionar les instal·lacions juvenils,
seguir les activitats d’educació en
el lleure o contractar el tècnic comarcal de joventut; . euros
més són per al funcionament de
les Oficines Joves, on els professionals assessoren els joves de
cada comarca en tots els àmbits
vitals; i . euros més s’inverteixen en plans locals o comarcals

de joventut, que són les eines del
món local per planificar i desplegar accions que facilitin la inclusió, l’emancipació i l’apoderament del jovent.
Aquesta darrera partida es destina -mitjançant contractes i programes- als vuit consells comarcals, a  municipis gironins de
menys de . habitants, així
com a sis municipis gironins de
més de . habitants: Girona,
Salt, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
Al conjunt de Catalunya, el total de la inversió de la DGJ és de
, milions d’euros per a  ens
locals.
A banda d’aquesta inversió de
la DGJ, el conjunt del Govern va

Els regidors, atents a la intervenció de Georgina Oliva. ANIOL RESCLOSA

invertir  milions d’euros el
 a través del Pla d’Actuació de
Polítiques de Joventut per beneficiar els joves de  a  anys.
Es tracta d’inversions en 
actuacions en educació, treball,

habitatge, salut, participació, cultura i inclusió social. Aquesta despesa augmenta fins als gairebé
 milions si s’hi afegeixen els
avantatges fiscals que afecten el
col·lectiu juvenil.

PortadaRosesFesta MajorAlt EmpordàGironaCarnavalOpinióContacta

‘L’aventura de ser pares’ ofereix pautes i
eines per a l’educació de fills i filles entre
de 3 a 11 anys
 21/09/2019


Cerca …

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

Col·laboradors

Les inscripcions, gratuïtes, per participar en la 4ª edició del programa ‘L’aventura
de ser pares es poden realitzar entre el 23 de setembre i el 4 d’octubre
L’Àrea d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania organitza enguany la
quarta edició del programa ‘L’aventura de ser pares’, un projecte adreçat a les
famílies amb fills i filles escolaritzats en educació infantil i primària, que té per
objectiu oferir un espai d’informació, formació i reflexió sobre aspectes relacionats
amb la cura, l’educació i la socialització dels infants.
El programa compta amb la col·laboració de totes les escoles del municipi, que
distribueixen les activitats al llarg del curs escolar. En el primer trimestre d’aquest
curs, les escoles participants en el projecte són l’Escola Jaume Vicens Vives i l’Escola
Montserrat Vayreda, en ambdós casos adreçat a pares i mares amb fills i filles dels
diferents cicles educatius: infantil, inicial, mitjà i superior (de P3 a 6è), així com el
Centre Escolar Empordà, en aquest cas per a pares i mares d’alumnes de cicle mitjà i
superior (de 3r a 6è de primària).
Com educar els fills, saber què fer en cada situació, com afrontar possibles
conflictes i dubtes, són les preguntes a les quals el cicle donarà resposta, atenent
aspectes com les necessitats emocionals i l’autoestima dels infants, les normes i
límits necessaris, les habilitats de comunicació a desenvolupar, etc. El programa,
doncs, dóna les eines necessàries per ajudar les famílies a educar els fills, tot creant
l’entorn i condicions necessaris per tal que puguin desenvolupar-se plenament.
La metodologia seguida consisteix en la realització d’un total d’11 sessions grupals
consecutives, participatives i dinàmiques, plantejades com un espai on compartir les
experiències de pares, mares i tutors. Aquest intercanvi es complementarà amb les

Cerca

aportacions d’un professional que oferirà estratègies personals, emocionals i
educatives per dur a terme un paper educatiu de manera positiva, millorar la
comunicació i la relació amb els fills i garantir-ne el seu benestar.
Per participar en aquesta activitat, que és gratuïta, cal inscriure’s prèviament a
cadascuna de les escoles on es realitzen les activitats, del 23 de setembre al 4
d’octubre.
Tags: 5è Primària, 6è Primària, A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Àrea d‘Acció Social Igualtat de
Gènere i Nova Ciutadania, Badia de Roses, Catalunya, Costa Brava, Empordà, Escola Jaume Vicens Vives,
Escola Montserrat Vayreda, fills, Girona, L'aventura de ser pares, Mares, P3, P4, Pares, Roses, Vila de Roses
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Comença un nou curs literari a la Biblioteca
Municipal de Roses

Es potencia el canal de comunicació entre
cossos de seguretat i vilatans per combatre la
delinqüència a Roses

“
Més notícies

Segueix-me a Twitter
Els meus tuits

Notícies més llegides
Es descalça una roca de
més de 4 tones a la part
alta del Puig Rom i la
barana d’una finca evita
que caigui a la via pública

Es potencia el canal de
comunicació entre cossos
de seguretat i vilatans per
combatre la delinqüència
a Roses

 22/09/2019
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Comença un nou curs
literari a la Biblioteca
Municipal de Roses
 20/09/2019

Es descalça una roca de més
de 4 tones a la part alta del
Puig Rom i la barana d’una
finca evita que caigui a la via
pública
Es potencia el canal de
comunicació entre cossos
de seguretat i vilatans per
combatre la delinqüència a
Roses
Farmàcies de guàrdia a
Roses al mes de setembre

Roses inaugura el seu
propi tanatori
 20/09/2019

Una caminada popular
celebra la Setmana
Europea de la Mobilitat a
Roses

Es presenta la nova
programació del Teatre
de Roses amb nous
formats artístics

 19/09/2019

 19/09/2019

Temporada de bolets:
N’hem a buscar Ceps, però
compte de trobar-nos amb
un Mataparents
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S’OBREN LES INSCRIPCIONS PER A L’ÀMPLIA OFERTA DE CURSOS I TALLERS

21 de Setembre de 2019  guiaderoses  0

S’obren les inscripcions per a
l’àmplia oferta de cursos i
tallers del CAR Jove
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Climatizador
Portátil
Frío
EUR
49,90
Fresh Essence,
Ventilador de
Torre con
Aromatización

https://www.facebook.
ROSES

MORE

17



°

nuvolositat variable
humidity: 77%
wind: 1m/s N
H 15 • L 14

24 °

21 °

24 °

23 °

TUE

WED

THU

FRI

Weather from OpenWeatherMap

EL MÉS LLEGIT
Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019
13 de Juliol de 2018

Un any més, el CAR Jove de Roses ofereix una variada oferta de cursos, tallers

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

i activitats, perquè els i les joves del municipi puguin desenvolupar tota la

3 de Juliol de 2019

seva creativitat. Programació de videojocs, dansa, maquillatge i

Nova víctima mortal a Roses

caracterització, Art Toys, teatre… són només algunes de les propostes per a

21 d'Agost de 2019

aquest curs.
Festa Major a Roses 2019

A més, el CAR ofereix els espais Art, Dansa, Ping-Pong, Dj, Àgora, organitzats

26 de Març de 2019

pels mateixos joves per compartir aficions mútues; continua oferint la

Passada de Dissabte

proposta “L’Altra Nit”, amb activitats quinzenals, els dissabtes a la nit, per

2 de Març de 2019  0

oferir un oci nocturn alternatiu; i posa també a l’abast del públic aula

d’estudi, buc d’assaig, punt d’informació juvenil, servei d’atenció a

Carnaval de Roses 2019

l’adolescència, i el servei Treball Jove.

14 de Desembre de 2017

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

Les inscripcions per als cursos i tallers es poden realitzar del 19 al 26 de
setembre.

27 de Febrer de 2019

Podeu consultar la programació completa en el llibret adjunt.

Passada de divendres
1 de Març de 2019

Passada de Diumenge

cursos joventut_des.pdf — PDF document, 1.54 MB (1612155 bytes)

4 de Març de 2019

El Carnaval de Roses 2019 ja te
Reis
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programació del Teatre de
Roses




35







0



0

MORE

Dijous al migdia el regidor de Cultura de Roses, Èric Ibáñez, va presentar la
nova programació del Teatre Municipal de Roses per a la temporada de
tardor, la qual inclou una variada proposta que permetrà gaudir de la
creació teatral que es fa als escenaris de Madrid i Barcelona (Cinco Horas



con Mario, Lapònia), així com de produccions gironines (Cascai Teatre, Grup
de Teatre de Roses…), passant també pel teatre infantil, la música,
l’audiovisual i la poesia. Les entrades estaran disponibles a partir de demà,
20 de setembre, a www.rosescultura.cat .
“Cinco Horas con Mario”, interpretada per l’actriu Lola Herrera, és un dels
plats forts que la programació teatral de Roses oferirà aquesta tardor,
apropant al públic de la comarca l’obra de Miguel Delibes, un document
viu de les preocupacions econòmiques, religioses, polítiques, sexuals i
morals imperants a la societat espanyola de la dècada dels 50. “Lapònia”,
comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l’educació que rebem des de ben
petits, amb Roger Coma, arribarà també a Roses avalada per l’èxit de públic i
crítica.
Cascai Teatre i Empordà Mar oferiran la seva visió dels personatges que es
mouen per confraries, ports, platges i viles marineres, amb l’obra “Gent del
mar, una comèdia sobre el món de la pesca”.
La presentació ha comptat també amb la presència de Lluís Masblanch,
membre del Grup de Teatre de Roses (GTR), companyia que inicia una nova
etapa després d’un relleu generacional i de què Jaume Sastre hagi assumit la
direcció del grup. Així, a més de la tradicional representació de “Els
Pastorets” que el grup interpreta cada Nadal, la companyia rosinca pujarà a
l’escenari amb una altra obra, “Animals de companyia”, una comèdia realista
que posa en relleu la falsedat de les relacions entre amics.
Una altra proposta carregada d’humor serà la proposta “L’humor es cultura”,
a càrrec del monologuista Tomás García, espectacle destinat a recaptar fons
en benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
Èric Ibáñez ha destacat un dels compromisos marcats pel l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament per apropar nous formats artístics al públic rosinc. En
aquesta programació, aquesta aposta ve de la mà del director empordanès
Josep Pérez, que presentarà el seu darrer film “Els deixebles de Marcel
Duchamp”, on proposa un viatge a l’interior de l’art d’acció a través de les
diverses mirades dels artistes reunits al darrer festival La Muga Caula que
tingué lloc al municipi de Les Escaules.
L’apartat musical estarà cobert amb el concert “Música de Cotó” a càrrec de
la jove Orquestra de Figueres, el concert de la Coral Geriona i la Girona
Banda Band i el Concert de Nadal a càrrec del Cor Lieder Càmera. La poesia
també estarà present, en aquest cas amb un espectacle de creació
teatralitzat que es realitzarà al Castell de la Trinitat, amb la proposta “36+1”.
També cal destacar la programació de teatre infantil realitzada per
l’Associació Optimist que cada temporada ofereix una programació de
qualitat per als més petits, que en aquesta ocasió representarà les
obres “Guyi-Guyi” de la Cia. Periferia Teatro, “Planeta M.Art” de Marcel
Gros, i “Els músics de Bremen” de Cia. Pot Teatre.
Tota aquesta variada oferta, fan del Teatre Municipal de Roses, un teatre de
referència a la comarca amb una línia clara que aposta per la qualitat dels
espectacles a preus populars, que ha estat recompensada per l’assistència
d’un públic cada vegada més fidel als espectacles programats.
Les entrades es posen a la venda divendres, 20 de setembre. Es poden
adquirir online a través de la web www.rosescultura.cat i presencialment a
les taquilles del teatre els dijous i divendres, de a12 a 14 h, o bé el mateix dia
de l’espectacle, una hora abans de l’inici.
El carnet del Club Roses Cultura, Carnet Jove i Carnet de jubilat poden
beneficiar-se de descomptes, mentre que l’entrada és gratuïta per a tots els
menors de 16 anys acompanyats per un adult i per les parelles lingüístiques
de Roses.
Podeu consultar la programació completa, dates, preus i horaris, en el llibret

Podeu consultar la programació completa, dates, preus i horaris, en el llibret
adjunt.

programa WEB teatre_setembre 2019.pdf — PDF document, 1.55 MB
(1625672 bytes)

Newteck 
Climatizador
Portátil
Frío
EUR
49,90
Fresh Essence,
Ventilador de
Torre con
Aromatización

(35)
Comparteix això:

Tweet
Correu electrònic

COMENTARIS

https://www.facebook.

Comentaris
ROSES

TAGS:

ALT EMPORDÀ

COSTA BRAVA

PROGRAMACIÓ TEATRE ROSES





35



ROSES



CULTURA

17

GRUP DE TEATRE DE ROSES

TEATRE DE ROSES



0

TEATRE MUNICIPAL DE ROSES



°

nuvolositat variable
humidity: 77%
wind: 1m/s N
H 15 • L 14

0

PREVIOUS

Els paisatges i records empordanesos de Josep Ministral, a Ca l’Anita

24 °

21 °

24 °

23 °

TUE

WED

THU

FRI

Weather from OpenWeatherMap



RELATED POSTS



EL MÉS LLEGIT
Ja tenim Cartell per al
Carnaval de Roses 2019
13 de Juliol de 2018

A Roses, el Voluntariat per
la llengua no s’atura
2 de Juliol de 2018  0

Cloenda del VII Taller de
lectura i conversa en català
de Roses

Les cançons autoritzades
de Lluís Llach, document
del mes de l’AMR

13 d'Abril de 2019  0

4 d'Octubre de 2017  0

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
14 de Desembre de 2017

3.000 persones, 56 colles i 53
carrosses desfilaran al
Carnaval de Roses
27 de Febrer de 2019

Passada de divendres
1 de Març de 2019

Passada de Diumenge
4 de Març de 2019

El Carnaval de Roses 2019 ja te
Reis
12 de Febrer de 2018





ESPORTS

CULTURA

POLÍTICA



SOCIETAT



Home  ELNACIONAL.CAT  Inundacions A Diverses Poblacions De L’Empordà

Inundacions a diverses
poblacions de l’Empordà
Les tempestes continuen intenses i aquest dissabte ja han deixat entre 80 i

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

Traductor de Google

+RECENT

100 litres a diversos punts de l'Empordà.
Fins al migdia, destaquen registres com els 103 litres de Calonge, els 89 de
Castell d'Aro, els 79 litres del Port de la Selva o els 61 de Palamós, segons
dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat.

La catifa
vermella dels
Emmy

La desesperada
oferta electoral
d’Álvarez de
Toledo a Inés
Arrimadas

00:00 / 00:00

Els carrers de Platja d'Aro, inundats
Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per les acumulacions d'aigua que

A falta de res
millor, posem-hi
l’Errejón

es produiran al llarg de la jornada -especialment al litoral gironí- i per la seva
possible intensitat torrencial (de fins a 40 litres en 30 minuts). Els Bombers de
la Generalitat acumulen més de 140 serveis per incidències derivades dels
aiguats, especialment a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, i el telèfon
d'emergències 112 ha rebut un total de 225 trucades.

Per què has de
veure
‘Chernobyl’? T’ho
resumim en sis
claus

Per què has de
mirar la sèrie
‘Fleabag’, millor
comèdia als
Emmys

00:00 / 00:00

Les pluges han provocat riuades al Baix Empordà

RECULL
DE PREMSA
Dilluns,
23 de setembre de 2019
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Diari de Girona

Comarques
1

2

3

Continua oberta
la investigació
per l’ofegament
de Platja d’Aro
 Els forenses van fer l’autòpsia de l’home que
va morir en un soterrani inundat  La intensa

pluja ha causat importants danys en camps de
pomeres entre Sant Pere Pescador i l’Armentera
DdG/EFE GIRONA

Els Mossos d’Esquadra segueixen investigant les circumstàncies
de la mort de l’home que va ser
trobat ofegat dissabte en un soterrani de Platja d’Aro. El jove, de 
anys i d’origen llatinoamericà,
dormia als baixos d’un local de
l’empresa Climatització Obres i
Serveis, SL, situat al mateix nivell
que l’aparcament de l’edifici, ubicat en el número dos del carrer
Ciutat de Girona de la localitat,
que va quedar completament negat com a conseqüència de les intenses pluges caigudes dissabte a
les comarques de l’Empordà. Segons va explicar l’alcalde, Maurici

Jiménez, els primers indicis van
apuntar que l’acumulació d’aigua
va impedir que trobés sortida. La
víctima i el propietari del local tenien amistat, segons el batlle, i
l’hauria deixat dormir-hi per
«motius personals».
Les primeres investigacions
apunten que una gran acumulació d’aigua a la rampa d’accés al
magatzem hauria entrat de cop al
soterrani i no hauria deixat temps
de reacció a la víctima, que va
quedar atrapada. Per rescatar-la,
els Bombers van haver de treure
uns . litres d’aigua bombejant-la a un camió cisterna.
Ahir els forenses de l’Institut de

Medicina Legal de Girona van
practicar l’autòpsia al cos de l’home i fonts dels Mossos van explicar que, una vegada es confirmi la
identitat de la víctima, es comunicarà a la família la seva mort o, si
s’escau, al consolat del seu país
d’origen perquè determinin què
volen fer amb el cos.
Reaccions a Twitter
Diversos representants institucionals van mostrar el mateix dissabte a la nit el seu condol a través de
piulades a Twitter. El president en
funcions del Govern espanyol,
Pedro Sánchez, va lamentar «una
nova víctima mortal a conseqüència de les pluges intenses» i
va tenir mostres d’afecte cap a la
família de la víctima. El líder del
PP, Pablo Casado, també va expressar les seves condolències i va
agrair la tasca dels serveis d’emergències per la seva «entrega i professionalitat». La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; la presidenta en funcions del
Parlament, Meritxell Batet, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera,
també es van afegir en les mostres
de recolzament cap a la família de
la víctima i a tots els afectats pels
forts aiguats.
Conseqüències dels aiguats
El servei català de meteorologia
Meteocat, de la seva banda, va publicar ahir les dades de l’aigua
acumulada en alguns punts de
Catalunya durant la forta depressió que va afectar dissabte les co-

 ELS FORTS AIGUATS van afectar
diversos punts de l’Empordà. 1 Pomes malmeses entre Sant Pere Pescador i l’Armentera. F PERE DURAN/NORD
MEDIA 2 Fort onatge, ahir, a l’Escala.
F PERE DURAN/NORD MEDIA 3 Efectius
del rescat de la víctima mortal de
Platja d’Aro. F DAVID APARICIO

marques gironines. A Calonge es
van recollir un total de  litres
per metre quadrat, mentre que es
van acumular cent litres per metre
quadrat en punts del cap de Creus
i el nord de l’Alt Camp. La pluja, en
canvi, va ser escassa al Pirineu,
Prepirineu i àrees de ponent.
Ahir els Bombers de la Generalitat van ser requerits per revisar
que les zones inundables i passos
subterranis de Calonge ja fossin
transitables, així com per retirar
una gran pedra a Roses pel risc
d’esllavissada sobre unes escales
d’ús públic. A la tarda els Bombers
van acabar els treballs per retirar
aquesta pedra, situada a la pujada
de Puig Rom de Roses i per als
quals va ser necessari utilitzar una
grua.
D’altra banda, les fortes pluges
de dissabte van malmetre una
part important de la collita de po-

mes, en especial la dels camps
sense malla, entre Sant Pere Pescador i l’Armentera.
El temporal també va afectar
l’estat del mar i ahir el fort onatge
encara era present en alguns municipis del litoral empordanès, tot
i que no va causar incidents.
Els forts aiguats de dissabte van
afectar sobretot el litoral gironí,
amb especial importància a les
comarques de l’Alt i el Baix Empordà, on van deixar entre  i 
litres per metre quadrat en diversos punts. Les tempestes, que van
ser especialment intenses a primera hora del matí, van inundar
carrers, baixos i locals comercials
sense causar ferits. Les poblacions més afectades van ser Castell-Platja d’Aro, Roses i Calonge.
Els Bombers van acumular més
de  serveis per incidències derivades dels aiguats. El telèfon d’emergències  va rebre  trucades per  incidències derivades de la pluja, la majoria al Baix
Empordà () i l’Alt ().
L’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez,va avançar que al llarg
d’aquesta setmana el comitè d’emergències es reunirà per valorar
el dispositiu d’aquest temporal.
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«L’accés a l’educació
té efectes molt ràpids»

EPISODI DE PLUGES

Proves per
identificar
l’ofegat de
Platja d’Aro

MONCHO FERRER Director de projectes de la fundació que va crear el seu pare, Vicenç Ferrer

EL PERIÓDICO
PLATJA D’ARO
ÁNGEL GARCÍA

CARME ESCALES
BARCELONA

El 1969, Vicenç i Anna Ferrer arribaven a Anantapur (Índia) per
tal d’ajudar a erradicar la pobresa més extrema. Ell hi va treballar fins al final dels seus dies
(2009), i ella ho continua fent al
capdavant de la fundació que
van posar en marxa. Moncho
Ferrer (Anantapur, 1971), fill de
la parella, recull la línia del seu
pare dirigint els programes d’un
model de desenvolupament referent en cooperació que beneficia gairebé tres milions de persones a l’Índia. El somni de
Vicenç Ferrer compta amb
140.000 col·laboradors. Espanya
n’és líder en socis i padrins. A la
gira que hi fa, aquesta setmana
Ferrer fill va visitar Barcelona.
— L’any 2007, el seu pare li va passar el relleu. ¿Com ho va fer?
— Em va dir: Moncho, ara et toca
a tu. Va ser la primera vegada
que vaig viatjar com a representant de la fundació sense ell. Tenia les meves pors. La primera
xerrada va ser a Sevilla. Allà em
vaig adonar del càrrec, el treball
que rebia davant de la confiança tan forta de la gent. Sempre que vinc sento la gran responsabilitat de mantenir la fe i
confiança de la gent.
— ¿Què les ha construït?
— La transparència, el fet de no
haver-hi res a amagar, tenir les
portes obertes sempre i la generositat de l’Índia.
— Generosa, ¿però com respectar la seva cultura sense obviar
la seva discriminació a la dona,
les castes...?
— A qualsevol part del món hi ha
discriminació en més o menys
grau i enlloc s’erradica de la nit
al dia. Sí que a poc a poc i amb
paciència. A l’Índia la discriminació del sistema de castes és
part de la identitat de cadascú.
Això genera pobresa, per exemple al no tenir accés a l’educació,
principal agent de canvi. S’ha
d’ensenyar a entendre i esborrar
la discriminació sense por de
destruir la pròpia cultura.
— ¿Com?
— Sense atacar directament
la discriminació de gènere o
violència derivada de la tradició
de castes, religions i cultura. Sí
a través de l’educació i el treball
amb grups de dones. Fent fort

33 Moncho, el fill de Vicenç Ferrer, al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.

«S’ha d’ensenyar
a la societat a
entendre i eliminar
la discriminació
sense por a destruir
la mateixa cultura»
«Soc un privilegiat
per sentir la missió
d’ajudar. Quan la
gent em saluda amb
un somriure, aquesta
és la meva energia»

en la no-discriminació cada individu i grup, ells mateixos entren a tractar-ho. El món no sap
l’impacte que té l’educació. El
seu efecte és molt ràpid en la
persona. A Anantapur el més
important ha sigut l’educació.

els hem ajudat a superar, per
exemple als intocables. Ara sabem que hem d’ajudar el món
partint de la persona. També
mostren el seu temor per la sequera i ens demanen poder ferhi alguna cosa.

— Ensenyar a pescar i no donar
peixos, filosofia Vicenç Ferrer.
— Facilitar les eines perquè la
gent pugui trobar una feina és
una de les grans comeses dels
nostres projectes.

— En els seus viatges a Occident,
constata el contrast de valors, ritmes, vides materials...
— L’Índia no és un país, són
molts països junts, amb problemes molt més grans que els dels
països d’Occident. Però el més
important és com la gent maneja el problema. Els joves a l’Índia són feliços amb el poc que
tenen. Aquí ho tenen tot però
busquen la felicitat, i la felicitat
és un somriure.

— ¿Quina és la gran lliçó que el
seu pare li va deixar?
— Amb ell vaig aprendre a ser
humà, a ajudar d’altres a
deixar de patir, com a missió.
Ell em va ensenyar que naixem
per ajudar i, en això –deia– trobaràs la felicitat. Soc un privilegiat per sentir la missió d’ajudar. Quan vaig als pobles i la
gent em saluda amb un somriure, és la meva energia per continuar treballant.
— ¿Quins reptes afronta la fundació Vicenç Ferrer?
— Amb motiu dels 50 anys de la
fundació, repartim postals pels
pobles preguntant sobre l’experiència amb nosaltres i què volien per al futur. Encara les llegim. Molts parlen de pors que

el Periódico

— ¿A qui passarà el relleu en el
futur?
— Aquesta és una altra responsabilitat, construir l’organització
de manera eficaç i sòlida per
continuar el projecte al marge
de qui agafi el relleu. No sé si les
meves dues filles... La més gran,
de 17 anys, ja sent interès a participar els caps de setmana i vacances en l’escola inclusiva.
— ¿Pensa sovint en el seu pare?
— Sempre. Ell em dona la força
per a tot això. H

Els forenses de l’Institut de
Medicina Legal de Girona estan pendents de completar
l’autòpsia al cos de l’home
d’uns 30 anys i origen llatinoamericà que va morir ofegat
dissabte als baixos d’un edifici de Castell-Platja d’Aro (Baix
Empordà) per confirmar-ne la
identitat. L’home es trobava a
l’interior del local, situat a la
mateixa cota que un aparcament ubicat al número 2
del carrer Ciutat de Girona de
la localitat, que va quedar
completament negat a conseqüència de les pluges intenses caigudes a les comarques
de la Costa Brava.
Fonts dels Mossos d’Esquadra van explicar ahir que,
una vegada es confirmi la
identitat de la víctima, es comunicarà a la seva família la
mort o, en el seu cas, al consolat del seu país d’origen perquè determinin què s’ha de
fer amb el cos.
El Servei de Meteorologia
de Catalunya (SMC-Meteocat)
va informar ahir que les dades
de l’aigua acumulada en alguns punts de Catalunya durant la forta depressió que va

Els bombers van retirar
ahir a Calonge una gran
roca amb risc de caure
afectar la zona est del territori
van deixar un total de 107 litres per metre quadrat en municipis com Calonge (Baix Empordà), mentre que es van acumular cent litres per metre
quadrat en punts del cap de
Creus (Alt Empordà) i el nord
de l’Alt Camp. La pluja, en canvi, va ser escassa al Pirineu,
l’àrea del prepirineu i les comarques del sud de Lleida.
DESPRENIMENTS / Els bombers de
la Generalitat, per la seva banda, van ser requerits ahir per
revisar que les zones inundables i els passos subterranis de
Calonge ja fossin transitables,
així com per retirar una gran
pedra a la localitat de Roses
(Alt Empordà) pel risc de despreniment sobre unes escales
urbanes d’ús públic.
Els bombers van acabar a la
tarda les tasques de retirada
d’aquesta roca gran, situada a
la pujada del Puig Rom de Roses, i va ser necessari utilitzar
fins i tot una grua. H

i
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La Tribuna de Albacete

MOTOCICLISMO | GP DE ARAGÓN

MARQUEZ
EMPIEZA A
ACARICIAR
EL TÍTULO
El catalán confirma su dominio durante todo el fin
de semana y no da opción a sus rivales en Motorland
AGENCIAS/ALCAÑIZ

1 piloto español Marc
Márquez (Repsol Hon
da) acaricia ya su octa
vo título mundial, sexto en
MotoGR después de cumplir
los pronósticos e imponerse
ayer sin oposición en el Gran
Premio de Aragón.
Ya el pasado viernes, el de
Cervera dejó claro su gran do
minio en Motorland, donde
se había mostrado inalcanza
ble en los entrenamientos y
el sábado en la clasificación.
En la carrera, finalmente sin
amenaza de lluvia, tampoco
dio opciones a nadie, termi
nando con la emoción ya
desde la misma salida.
El heptacampeón del
mundo, en su Gran Premio
200, venció por cuarto año
consecutivo en el trazado de
Alcañiz (Teruel) para alcan
zar ya los 300 puntos y aven
tajar en 98 al italiano Andrea
Dovizioso (Ducati), que re
montó de forma brillante y
finalizó segundo tras salir
décimo.
De todos modos, todo ha
ce indicar que Márquez, que
sumó su octava victoria del
año, se coronará campeón de
la categoría ‘reina por quinto
año consecutivo durante la

MARC MÁRQUEZ
PILOTO DE
REPSOL HONDA

Estaba
convencido de
mi estrategia,
salía del box
con buenas
sensaciones y
es lo que hecho,
empujar desde
el principio

Parece fácil,
pero hemos
trabajado
muchísimo.
Nos caímos
el viernes y
Dovizioso
nunca se rinde

gira transoceánica, aunque
en Tailandia necesitará ganar
o sacarle dos puntos al de
Forlimpopoli. Su alegría con
trasta con otra carrera decepcionante de su compañero
Jorge Lorenzo, que pese a fir
mar una buena salida, termi
nó fuera de los puntos.
El líder del Mundial no se
anduvo con contemplaciones
y siguió su plan a la perfecdón. El piloto del Repsol Hon
da se sabía con más ritmo que
todos sus rivales y lo dejó cla
ro desde que se puso en ver
de el semáforo, con una esca
pada que le hizo tener más de
segundo y medio de renta al
primer paso por meta.
Las Yamaha de Maverick
Viñales y Fabio Quartararo, y
la Ducati de Jack Miller, enca
bezaron el segundo grupo,
pero el francés, en esta oca
sión, no pudo estar finalmen
te en la pelea y fue descolgán
dose poco a poco de la lucha
por el podio a la que sí llegó
un ‘Dovi’, cuya Demosedici
se mostró muy potente en el
trazado turolense.
Viñales intentó cazar a
Márquez, pero este apenas
aflojó y nunca vio su ventaja
reducida de una forma preo
cupante. El de Roses desistió
y su ‘M1' se encontró con el

El líder del Mundial celebra su victoria en el circuito de Alcañiz. /reuters

problema de ser alcanzada
por las Ducati de Dovizioso y
Miller, con los que salió per
dedor en su deseo de estar en
entre los tres primeros.
El piloto italiano no tardó
en superarle y escaparse pa
ra asegurar la segunda plaza,
aunque pese a su remonta
da, tampoco pudo nunca
acercarse al líder, sólido en

todo momento y, una vez
más, sin dar concesiones en
forma de fallo.
Al final, el ilerdense ganó
con casi cinco segundos de
ventaja sobre el segundo de
la general, mientras que la
potencia de la Ducati de Mi
ller sujetó ala perfección los
intentos de Viñales, que se tu
vo que conformar con la

cuarta plaza, aunque recortó
a Danilo Petmcci (Ducati) y a
su compatriota Alex Rins
(Suzuki) en la pelea por la ter
cera plaza general, ahora en
poder de este último (156
puntos), con uno de ventaja
sobre el italiano y nueve so
bre el gerundense. Aleix Espargaró (Aprilia) también bri
lló con una séptima posición.
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Brand Binder gana y Álex
Márquez es aún más líder

Canet vence y recupera
sus opciones por el Mundial
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Alex Márquez (Estrella Gali
cia 0,0) reforzó su liderato en
Moto2 pese a finalizar ayer
tercero en el GP de Aragón,
donde triunfó Erad Binder
por delante de Jorge Navarro
(Speed Up). H sudafricano se
llevó la victoria más ajustada
de las tres carreras, aunque
dominó de principio a fin y
solo se vio amenazado al fi
nal por la llegada de Navarro.

Por su parte, Márquez se
tuvo que conformar con un
nuevo tercer puesto, botín
valioso sobre todo porque
su principal contrincante
por el título, Augusto Fer
nández (Kalex), se marchó
de vacío tras caerse durante
la primera vuelta. El madri
leño volvió a pista, pero no
pudo sumar y se queda a 51
puntos. Además, le superó
en la general Navarro, que se
convierte ahora en el rival

más directo del de Cervera,
a 38 puntos de diferencia.
El líder del Mundial no
pudo contener en la salida
ni a Binder ni a I.uca Marini,
aunque el italiano se acabó
descolgando. Así, intentó
dar caza a la KTM, pero no
lo logró y Navarro le adelan
tó a falta de tres vueltas. El
de Speed Up se llegó a poner
a menos de medio segundo
de Binder, pero este aguan
tó para llevarse el triunfo.
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Arón Canet (KTM) recuperó
ayer sus opciones de pelear
por el título de Moto3 tras
imponerse con mucha auto
ridad y aprovechar el mal re
sultado de Lorenzo Dalla
Porta (Honda).
El de Corbera sumó su ter
cera victoria de la temporada
y aprovechó del mejor modo
posible el mal domingo del
italiano, que solo pudo ser

décimo y nunca figuró en la
pelea por el podio.
El italiano fue posterior
mente sancionado con una
plaza, aunque se mantiene en
el primer puesto por el mar
gen de dos puntos (184-182)
antes de que el Mundial afron
te la decisiva gira por Asia y
Australia con cuatro carreras.
TonyArbolino (Honda) tam
bién Mió con una décima plazay se descuelga de la lucha
un tanto con 155 puntos.

Canet ganó con más de
cuatro segundos de diferen
cia sobre Ai Ogura (Honda),
que saboreó el primer cajón
mundialista. El japonés supo
gestionar muy bien los últi
mos giros en la pelea con el
italiano Dennis Foggia (Hon
da) y Alonso López (Estrella
Galicia 0,0). El madrileño lo
intentó en las dos últimas
curvas, pero se quedó des
colgado y tuvo que confor
marse con la quinta plaza.
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Roses ha assistit a la Fira de Turisme
d’Utrecht per captar turistes holandesos
majors de 50 anys
 22/09/2019
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Roses s'ha promocionat a la Fira de Turisme '50 Plus Beurs'

Amb més de 100.000 visitants en cada edició, 50 Plus Beurs és un dels certàmens
turístics destinats al públic major de 50 anys de més èxit a nivell europeu
Roses ha estat present, entre el 17 i el 21 de setembre, a la ciutat holandesa
d’Utrecht per assistir a la seva Fira de Turisme, 50 Plus Beurs, a través d’un espai
compartit amb Turespaña.
Al llarg d’aquestes 5 jornades s’ha presentat al públic assistent l’àmplia oferta
hotelera, cultural, esportiva, natural, gastronòmica i de serveis que la Roses ofereix
al visitant en qualsevol època de l’any. L’objectiu és consolidar un mercat i perfil
molt importants per a la destinació, com és el públic sènior que visita la Vila,
principalment fora de les temporades de major afluència turística.
El mercat holandès, que ha viscut en els darrers anys una regeneració econòmica
manifesta, presenta un perfil de turista amb gran interès pel turisme actiu i de
natura, característiques que encaixen perfectament amb l’oferta de Roses. A tot això,
cal afegir-hi que el producte preferit pel 51% dels holandesos a l’hora de viatjar a
Catalunya és el sol i la platja, segell inconfusible de la Vila.
Per això, Roses incideix amb la seva participació a la fira 50 Plus Beurs en les
activitats esportives i la descoberta del territori, en els camins de ronda i rurals per a
fer a peu o en bicicleta, en la presència dels parcs naturals del Cap de Creus i dels
Aiguamolls, en les abundants platges i cales on practicar caiac, snorkel o natació,
així com en les activitats relacionades amb el sector primari com la pesca i
l’enoturisme, les quals formen part dels atractius per al perfil sènior.
Tags: 50 Plus Beurs, A Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Catalunya, Costa Brava, Empordà, Fira de
Turisme d’Utrecht, Girona, Majors de 50 anys, Mercat holandès, Roses, Turistes holandesos, Utrecht, Vila de
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Es descalça una roca de més de 4 tones a
la part alta del Puig Rom i la barana d’una
finca evita que caigui a la via pública
 22/09/2019
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Seqüencia de la retirada de la roca, i l’assegurament provisional de la pedra que hi ha a dalt (última imatge)

Els Bombers de Roses han treballat per estabilitzar i assegurar la roca fins que un
grua-ploma l’ha pogut enretirar
Al voltant de les 10 hores d’aquest matí, una veïna de la part altra de la urbanització
del Puig Rom ha entrat a la finca nº198. El motiu, fer el favor als seus propietaris
(absents) de comprovar si se havia anat la llum a causa de les fortes pluges d’ahir
dissabte. Efectivament, la llum s’havia anat i els gelats que hi havia al congelador
s’havien de tirar.
I ha estat en el moment d’anar a llençar els gelats al contenidor quan aquesta veïna
ha vist pedres a la via pública, així com d’un altra de grans dimensions que s’havia
descalçat de la muntanya, però que no havia caigut gràcies a la barana de l’escala
de la mateixa finca.
La roca es va descalçar de la muntanya a causa del fort aiguat que va caure ahir
dissabte.
Immediatament, la veïna ha trucat a la Policia Local de Roses, que en personar-se al
lloc i veure la grandària de la roca han trucat als Bombers, que han desplaçat quatre
dotacions i en veure l’envergadura de la roca han fet venir a una dotació del GRAE
(Grup de Recolzament d’Actuacions Especials), els membres del qual s’han
encarregat, mentre la Policia Local tallava la circulació del trànsit rodat,
d’estabilitzar i assegurar que la pedra no caigués al carrer.
El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, ha trucat a
Grues Padrosa per a que enretirés, amb una grua-ploma, la pedra, la qual segons
operaris del servei de grua, “pesa més de 4 tones, perquè l’hem enganxada amb 4
suports de 1.000 kg cadascú i tots s’han torçut, i l’hem pogut enretirar en
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aprofitar els suports que havien que havien posat els Bombers per assegurar-la”.

En descalçar-se aquesta roca s’ha comprovat que tot just a dalt on hi era hi una
altra, també de grans dimensions, que al no tenir la base de recolzament també
existia el perill que caigués, per la qual cosa el regidor s’ha posat en contacte amb
l’arquitecte municipal, que s’ha personat al lloc aconsellant assegurar-la
provisionalment per fer-ho demà de manera definitiva.
El propi regidor d’Infraestrucures i Serveis Públics i el cap de la Brigada Municipal,
Donaciano Olivas, han estat els encarregats d’assegurar segona roca amb perill de
despreniment fins que demà es portin a terme a terme els treballs d’estabilització
d’aquesta part de la muntanya del Puig Rom.
Tags: A Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Bombers de la Generalitat, Bombers de Roses, Catalunya,
Costa Brava, Despreniment, Empordà, Girona, Més de 4 tones, Policia Local de Roses, puig rom, roca, Roses,
Urbanització del Puig Rom, Vila de Roses
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