RECULL
DE PREMSA
Dijous,
24 d'octubre de 2019

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 24 D’OCTUBRE DEL 2019

ALT EMPORDÀ

| Comarques Gironines | 37

Els comissos pel ‘top manta’ LA GALERIA
a l’estiu a Roses s’han
Fires amb repressió
quadruplicat aquest any
L
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El nombre total de productes decomissats de la venda
ambulant il·legal durant els
mesos d’estiu a Roses puja
a 18.881, quatre cops més
que els que es van confiscar
durant el mateix període
l’any 2018. Amb aquestes
xifres a la mà, l’alcaldessa
de Roses, Montse Mindan, i
el regidor de Seguretat,
Joan Plana, van fer ahir balanç dels serveis i les actuacions de la Policia Local
aquest estiu del 2019. Ho
van fer defugint valoracions triomfalistes, però refermant que la línia de treball estrenada enguany per
afrontar la problemàtica
del top manta ha anat pel
bon camí: l’estratègia ha
consistit en la intensificació de la retirada de material, duent a terme els controls i decomissos de productes abans que aquests
arribessin al passeig de
Santa Margarida, on tenen
lloc les vendes.
Minvar la rendibilitat
Això ha permès que el nombre d’actuacions realitzades (164) fos més del doble
de les que es van fer l’estiu
del 2018 (72), i que s’hagi
aconseguit la xifra de
18.881 productes decomissats, enfront dels 4.713 de
l’any passat. Plana recalca
que aquesta línia d’actua-

Alguns dels productes que ha comissat la Policia Local de Roses aquest estiu ■ AJ. ROSES

Moltes altres actuacions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La lluita contra la venda il·legal no és l’únic augment de
feina que ha d’assumir la Policia Local de Roses durant la
temporada: en el balanç,
l’Ajuntament subratlla que el
cos ha dut a terme un total de
2.532 serveis al llarg de l’estiu
2019. Entre altres, tasques de
policia administrativa (288
serveis), assistencial (122),
policia comunitària (617),

trànsit (796), via pública
(163), seguretat ciutadana
(236) i serveis relacionats
amb el medi ambient (146),
xifres que es mantenen en els
paràmetres d’anys anteriors.
Tota aquesta informació s’ha
recollit en un butlletí digital,
que s’ha començat a difondre
la web municipal i a les xarxes
per donar a conèixer aquestes dades a la ciutadania.

cions d’una banda va en el
sentit de minvar la rendibilitat econòmica de la venda
il·legal, i alhora ha permès
reduir la conflictivitat del
fenomen amb menys en-

frontaments entre la policia i els manters, i de retruc, més seguretat per als
veïns, agents i els mateixos
manters. Tot i aquests resultats, Mindan explica que

en cap cas volen donar
un missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica que representa per al
municipi el top manta:
“Som plenament conscients que, malauradament, la solució és encara
llunyana”, afegeix.
Pel govern de Roses, l’estratègia municipal és la correcta, però té un abast limitat, tractant-se d’una problemàtica que té una sèrie
de condicionants (judicials, socials, administratius) que superen l’àmbit estrictament
municipal.
D’aquí a final d’any els representants de Roses preveuen reunir-se amb els
d’altres municipis afectats
per debatre el tema. ■
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a L’Ajuntament defuig el triomfalisme i recalca que la lluita contra la venda
il·legal supera l’àmbit municipal a En total s’han comissat 18.881 productes

es Fires de Sant Narcís de Girona, que començaran demà, no seran unes festes normals, no ho
poden ser de cap manera, després dels episodis
de violència i repressió que estem vivint aquests dies
a la ciutat. Podria fer conya amb els correfocs que ja
hem tingut o el símil del tren de la bruixa amb els cops
de porra dels uniformats, però la cosa es massa seriosa per fer-ne broma, hi ha gent agredida, malferida i
empresonada. Intentarem simular normalitat i molts
gironins segurament tindran convidats a casa,
aquests però seran molt diferents dels forasters que
fa dies que corren per la ciutat atemorint la població.
Uns uniformats que en alguns casos detenen o colpegen aleatòriament gironins que cívicament intenten
apagar foc, circulen en bicicleta o tan sols recriminen
als policies la seva violència. O que actuen com divendres passat, reprimint amb duresa una concentració
pacífica que degut a la provocació d’un grup unionista
es va convertir en una de les
nits de més repressió policial
Aquest Sant
a la zona de la Devesa, amb
Narcís,
intervenció dels Mossos, la
continuarem Policía Nacional i la Guàrdia
Civil, que van utilitzar gasos
mobilitzats, no lacrimògens, projectils de
podrem anar a foam i bales de goma. A Girona, hi ha altres forasters,
barraques, ni a que en colla i de paisà també
concerts, ni a atemoreixen la gent, com en
el cas d’un amic, amb mobimolts actes
litat reduïda, que van envoltar, amenaçar i insultar perquè es desplaça per la ciutat
amb el seu vehicle de discapacitat personalitzat amb
l’estelada, i ja no cal parlar dels grups d’extrema dreta
que aquests dies actuen impunement colpejant joves
o atacant amb bengales balcons amb estelades i que
ja han provocat un ferit de gravetat. Malgrat les fires,
continua la revolta, ja no és la dels somriures, hi ha
gent molt emprenyada per la sentència, les detencions i per la nova onada de repressiva de l’Estat, que
s’ha desplegat en tots els seus fronts, amb la lògica
d’aquells que volen eliminar la dissidència política, les
idees i una determinada manera de pensar. La fiscalia
té ordres d’enviar a la presó el màxim de detinguts i
se’n vulneren els drets. A Girona, amb jutges i fiscals
que permeten la presencia de policies encaputxats
dins dels despatxos quan es fan les declaracions judicials, ja han empresonat cinc persones. Aquest Sant
Narcís, continuarem mobilitzats, no podrem anar a
barraques, ni a concerts, i se suspendran molts d’ actes. Provi'n de menjar castanyes, potser no els sortiran corcades. Malgrat tot, bones fires!
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La Policia Local de El cuiner Paco Pérez
Roses quadruplica converteix pintures
els comisos del top d’Albert Llobet en receptes
manta fins als
L’artista i el xef han col·laborat en una reinterpretació comestible de l’art
Ahir es va presentar a Xangai en una important fira del sector
18.880 productes



LLANÇÀ

L’Ajuntament defensa que el canvi d’estratègia

i les actuacions fora del passeig han permès
«minimitzar» la rendibilitat dels manters
DdG ROSES

■ La Policia Local de Roses ha comissat . productes del top
manta, quatre cops més que l’any
anterior. Fa un any el resultat dels
operatius policials contra la venda
ambulant il·legal va ser de .
objectes. L’Ajuntament va presentar ahir el balanç de les actuacions
policials d’aquest estiu.
Des del consistori es destaca
que el canvi d’estratègia d’enguany, consistent en la intensificació dels comisos de material als
afores del passeig, ha tingut bons
resultats. Les  actuacions policials, enfront les  del , han
permès quadruplicar el material
intervingut. Segons l’Ajuntament,
aquest «important augment»
constaten que el canvi d’estratègia
ha permès assolir els objectius
marcats a l’inici de temporada.
L’estratègia ha permès «minimitzar la rendibilitat» dels venedors
EMPORDA.INFO

ambulants i «garantir la seguretat
i integritat de veïns, agents i manters».
En aquest sentit, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Joan Plana,
ha assenyalat que la policia ha
d’actuar «davant d’un fenomen
il·legal», però ho ha de fer de «forma proporcional» i remarca que
la valoració que en fa l’Ajuntament és «bona» però no «triomfalista». Plana ha subratllat que cal
abordar el problema social que hi
ha a l’arrel del top manta.
D’altra banda, el document de
balanç policial recull el nombre
total d’actuacions realitzades en
matèria de policia administrativa
( serveis), assistencial (),
policia comunitària (), trànsit
(), via pública (), seguretat
ciutadana () i serveis relacionats amb el medi ambient (),
xifres que es mantenen en els paràmetres d’anys anteriors.

Incendi a la cuina
d’un pis al carrer
Montgó de Figueres
DdG/EMPORDÀ FIGUERES

■Els Bombers van apagar ahir un
foc que s’havia originat a la cuina
d’un pis de planta baixa al carrer
Montgó de Figueres. Els serveis
d'emergències van rebre l'avís a
les . h i s'hi van desplaçar
dues dotacions. Segons fonts dels
Bombers, el foc es va originar a la
cuina, on s'hauria cremat la campana extractora. La ràpida intervenció d'un veí amb un extintor i
una màscara va evitar l'expansió
de les flames en el moment inicial
del foc. Els Bombers van arribar
amb molta rapidesa i es van encarregar de l’extinció del foc i de
ventilar l'immoble.

■ El prestigiós xef de Llançà Paco
Pérez ha reinterpretat obres d’art
d’Albert Llobet per convertir-les en
receptes de gastronomia. La col·laboració artística es va presentar
ahir a Xangai, en una de les fires
més importants de la Xina, l’Art
Plus Shanghai .
La creació que Llobet va dur a la
fira asiàtica és una reinterpretació
gastronòmica d'una de les peces
de la col·lecció LL de l’artista. Per
fer tangible la idea, Llobet ha
comptat amb l'ajuda del xef Paco
Pérez, un dels majors exponents
de la gastronomia amb sis estrelles
Michelin.
Llobet ha produït una peça inspirant-se en les cristal·lines aigües
de la Costa Brava. La col·lecció
LL destaca per ser una reinterpretació de la pintura única. La
idea és transformar la matèria (en
aquest cas l'acrílic) amb la fi de
crear composicions espacials. Són
peces que s'ubiquen a la frontera
entre la pintura i l'escultura.
La transformació de l'obra es va
realitzar al Miramar de Llançà.

El plat comestible elaborat per Paco Pérez. DdG

L'objectiu d'aquesta creació és sorprendre l'espectador amb una presentació única que sobrepassi el
fet visible i tàctil de la peça volent
donar sabor a una obra d’art. La
peça es va presentar ahir a la sala
VIP del Shanghai World Expo
Exhibition and Convention
Center.
Aquesta col·laboració artística
s'ha presentat en un dels països

més potents del mercat d'art, la
Xina. Actualment, és el segon més
rellevant darrere dels Estats Units,
caracteritzat per tenir els majors
col·leccionistes actius del món. La
majoria de les fires més importants del món, com Art Basel,
tenen lloc a Hong Kong, però amb
l'actual situació entre el país i la
ciutat el govern està desviant totes
les mirades cap a Pequín i Xangai.

Iaeden al·lega contra una urbanització de
320 habitatges a Castelló d’Empúries
L’entitat ha presentat

Els Bombers arribant al pis.

DdG

l’escrit i remarca
que la població ja té
2.000 habitatges buits
C.VILÀ CASTELLÓ D’EMPÚRIES

■ La Institució Alt-empordanesa
per a l’Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden) ha presentat al·legacions al projecte d’una nova urbanització amb  habitatges a Castelló d’Empúries, l’Hort d’en Negre. L’entitat creu que s’hauria de
gestionar millor el parc buit d’habitatges actual, que xifren en més
de dos mil, en comptes de créixer
més. El projecte s’ha aprovat inicialment i es troba a exposició pública.
L’entitat considera que el nou
creixement és desmesurat tenint
en compte els habitatges que actualment estan buits sense cap ús
i altres que estan en venda.
A més, creuen que les necessitats del municipi són les vivendes

socials i «caldria buscar polítiques
municipals per incentivar que els
habitatges buits s’omplin a un
preu assequible».
En aquest sentit, posa de manifest que l’indicador econòmic de
la renda familiar disponible bruta
de l’any , segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya, situa
Castelló com el segon poble amb
la renda més baixa a Catalunya.
A les al·legacions apunten que
el millor seria que «l’Ajuntament
redactés el Pla Local d’Habitatge
per conèixer les necessitats reals i
alhora obrís una oficina d’habitatge per poder gestionar tot l’habitatge buit, en venda i de lloguer del
municipi».
A les al·legacions apunten que
«l’estat de les masses d’aigua epicontinentals en el tram que afecta
el sector té un estat dolent, tant pel
que fa a la seva qualitat com a
quantitat» i hi ha greus problemes
de salinització a la zona. La llei impediria tirar endavant cap creixement si la qualitat i quantitat del

La zona on s’espera construir els habitatges. GOOGLE MAPS

recurs no estan resoltes, indiquen.
Per tant, «davant la greu problemàtica d’aigua», no s’hauria de desenvolupar cap creixement urbanístic.
L’entitat demana que no es tiri
endavant l’aprovació per «incompliment de la normativa vigent»;
que es redacti un Pla Local d’Habitatge del municipi per definir si
cal o no fer créixer en habitatges el

municipi i quines accions caldria
desenvolupar per garantir habitatge a les persones que ho necessiten; i que es valori crear una Oficina Municipal d’Habitatge per estimular l’ocupacio d’habitatges
buits.
Les al·legacions s’han presentat
en el tràmit d’exposició pública del
projecte, que, segons l’Ajuntament, s’ha aprovat inicialment.
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PRECIPITACIONS
ACUMULADES
DADES DE DIMARTS I DIMECRES
L/M2

Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Espolla
Castelló d’Empúries
Sant Pere Pescador
Ulldeter (2.410 m)
La Tallada d’Empordà
Portbou
Verges
Cabanes
Roses
La Bisbal d’Empordà
Cruïlles, Monells i St. Sadurní H.
Cassà de la Selva
Girona

206,3
187,5
181,3
180,6
171,6
160,5
157,4
156,2
152,7
144,8
137,4
131,2
122,2
120,9
99,4

FONT: METEOCAT

els  litres del dimarts. Més enllà
de la pluja, els llamps també van
il·luminar el cel de forma ininterrompuda entre dimarts i dimecres al migdia, i només al Ripollès
en van caure  a terra. A tota la
província en van caure , i la
resta de comarques afectades van
ser l’Alt Empordà (), la Garrotxa () i la Selva (). El Pla de
l’Estany () i la Cerdanya () van
ser les que van registrar-ne menys.
Els temporals van petar amb molta força a l’Escala i l’Estartit, però
tot el litoral gironí va esbravar-se
durant el dia i molts curiosos van
apropar-se als passejos marítims,
que en alguns municipis en van
tallar els accessos per precaució o
pels danys provocats per les pluges.
Múltiples talls de llum
El subministrament elèctric va
quedar afectat a tota la província,
i des d’Endesa van assegurar que
hi havia hagut múltiples incidències que, tot i l’elevat volum, per
ara impossible de quantificar, havien estat «poc rellevants». La incidència més destacada es va registrar alLa Selva, on una línia de
mitjana tensió va caure i va afectar
al voltant de . abonats de Sant
Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Breda i Sant Hilari Sacalm. Els tècnics
ahir encara treballaven per solucionar-ho. A Roses  persones
van patir afectacions a quatre urbanitzacions del municipi. Les
múltiples afectacions van produir
dificultats a l’hora de solucionar
les avaries, i en aquest sentit Endesa va apuntar que només durant la matinada de dimecres se
n’havien restablert .
L’escola Carme Guash, inundada
El CEIP Carme Guasch de Figueres, des de fa catorze anys en
barracons, va patir una vegada
més els efectes de la pluja a les instal·lacions. Les pluges van deixar
impracticable el pati i els alumnes
es van haver de desplaçar entre
aules per passadissos per on queia
aigua a raig. Tot i això, el centre no
va suspendre les classes. A les aules, a excepció d'alguna finestra,
no hi entrava l'aigua però hi havia
basses per tot arreu. A més, la recollida dels alumnes es va dificultar per la caiguda d’aigua dels porxos. En altres centres directament
es van haver de suspendre les classes. A la demarcació van ser quatre: l’escola i l’institut de Llançà,
l’escola de Sant Pere Pescador,
l’institut de Riells i Viabrea i l’escola de Colera. També es van suspendre les rutes de transport escolar entre Castelló d’Empúries i
Empuriabrava, la d’Hostalric, Breda i Sant Feliu de Buixalleu cap a
Arbúcies, i la d’Arbúcies a Santa
Coloma de Farners. A Roses la circulació al municipi va quedar
afectada i de retruc va impedir el
transport escolar intern.
Un cotxe estimbat a la C-31 a Ullà,
plena d’aigua. PERE DURAN/NORDMEDIA

Vista d’un restaurant arrasat pel riu Francolí a l’Espluga de Francolí, a Tarragona. ACN

Els aiguats provoquen
dos morts, un a Cassà,
i cinc desapareguts
Avui continua la recerca de les persones que han estat arrossegades pel
riu Francolí El temporal ha danyat negocis i ha arrasat habitatges
ACN/DdG ALBI

■ La llevantada va provocar fins
ahir dos morts, un a Cassà de la
Selva en un accident de trànsit
múltiple sota una intensa pluja i
un segon trobat a Caldes d’Estrac
arrossegat per la riera a Arenys de
Munt. Els equips d’emergències
reprendran avui les tasques per
trobar cinc desapareguts més.
La matinada de dimecres va produir-se el primer mort en un accident de trànsit entre sis vehicles a
Maçanet de la Selva. Es tracta d’un
jove de  anys i veí de Cassà, únic
ocupant d’un dels turismes implicats, juntament amb un camió i
una furgoneta. Hi ha sis persones
més ferides, una de menys gravetat i cinc de lleus, que van ser evacuades a l’hospital de Santa Caterina. Ahir al matí es va trobar a la
platja de Caldes d’Estrac, al Maresme, un home de  anys que va
ser arrossegat per l’aigua de la riera a Arenys de Munt dimarts a la
nit. Avui al matí es reprendrà la recerca de cinc persones més desaparegudes per la tempesta, totes
elles arrossegades pel riu Francolí. Es tracta d’una mare i filla que
van ser arrossegades pel riu Francolí quan eren dins d’un bungalou a Vilaverd. Dues persones més
eren dins d’un cotxe que també es
va endur el riu a l’Espluga de Francolí. Un camioner belga també va

ser declarat desaparegut ahir a la
tarda després de la confirmació
del Consolat del país a Barcelona.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, va anunciar ahir des
de Montblanc que el Govern ha
decretat un dia de dol oficial per
les víctimes i desapareguts pel
temporal. Així mateix va fer una
crida a fer un minut de silenci avui
a les onze del matí.
Desperfectes i danys
La llevantada ha provocat danys
molt importants a Tarragona,
amb una crescuda de diversos
rius que van provocar múltiples
desperfectes a habitatges, infraestructures i negocis. A l’Albi el riu
Gorgs es va desbordar al complet
dimarts a la nit i l'aigua va arribar
a una alçada d’entre  i  metres, i
fins i tot alguns veïns es van plantejar pujar a les teulades per refugiar-se de la inundació. El balanç
de destrosses ha afectat molts baixos de les cases, amb cotxes arrossegats pel corrent. També hi ha
hagut animals ofegats en alguns
corrals. El cobert d'una nau d'una
empresa tèxtil de la població es va
enfonsar, des de la nit que no hi ha
cobertura de telefonia mòbil i
moltes cases romanen sense
llum. Un dels desperfectes més
importants és el cobert d'una empresa tèxtil que es va enfonsar

completament. Una altra empresa de distribució de begudes també s'ha vist seriosament afectada
i l'aiguat va escampar centenars
d'ampolles de vidre pel carrer.
Habitatges arrasats
La crescuda del riu Francolí també va arrasar habitatges i negocis
de l’Espluga de Francolí. Les canyes i runa que dimarts a la nit
baixaven amb força pel riu van taponar un dels ponts i això va fer
que el nivell de l’aigua pugés uns
metres. Es va endur un restaurant
sencer i un habitatge, a més de
cotxes que hi havia aparcats al
carrer. El carrer de la Font va ser
un dels més afectats. La línia de
l’aigua es podia veure a les
façanes, a quasi dos metres d’altura. Els baixos de les cases van
quedar plens d’aigua i fang i s’han
malmenat tractors, cotxes i maquinària.
Escoles tancades
Una vintena d’escoles públiques
d’arreu de Catalunya van haverse de tancar i es van suspendre
més de trenta rutes de transport
escolar, la majoria a Lleida. A més,
una cinquantena de carreteres es
van haver de tallar, la majoria per
inundacions. Els Bombers han
efectuat prop de . serveis durant l’episodi de pluges.
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 EL TEMPORAL VA DESBORDAR RIUS i inundar carreteres, carrers i camps de cultiu especialment a l’Alt
i el Baix Empordà. 1 El cabal del riu Daró al seu pas per la Bisbal d’Empordà va créixer considerablement.
F MARC MARTÍ 2 Camp i carretera inundats a Serra de Daró. F MARC MARTÍ 3 Un camp, amb pomes a terra, a
la carretera d’Ullà a Verges. F MARC MARTÍ 4 Una onada gegant davant de la població de l’Escala. F BASILI GIRONÈS 5 Un veí observa els carrers plens d’aigua a l’Estartit. F PERE DURAN/NORDMEDIA 6 El passeig de Santa
Margarida, a Roses, també es va inundar. F CONXI MOLONS

DANIEL HERNANDEZ

MARIA SORIA

«Hem posat sacs
de sorra perquè
no entrés l’aigua
a casa i n’ha
entrat menys que
fa dos anys»

«La carretera de
Parlavà estava
inundada a
primera hora del
matí i sense
senyalització»

de ronda. També es va tallar la C de Figueres a Roses i l’entrada
de Roses, que va quedar inaccessible. La Gi- a Hostalric, la Gi a Riells i Viabrea, i diverses
vies comarcals a Vilabertran, Vilopriu, l’Armentera, Albons, Fortià, Bellcaire d’Empordà i Sant

Pere Pescador van patir restriccions per inundacions. Però també es van produir esllavissades,
que van deixar afectades la GIV a Setcases i l’N- a Llançà,
en aquest cas per la pujada de la
riera. A última hora de la tarda
continuaven tallades quatre vies.

VEÍ DE FONOLLERES

VEÏNA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

La intensitat de les pluges va
ocasionar inundacions a baixos i
el clavegueram era insuficient per
engolir tota l’aigua. A Torroella de
Montgrí, un dels edificis afectats
va ser l'edifici municipal del Convent dels Agustins. «Hi ha hagut
una petita inundació als baixos
perquè les clavegueres no donaven l'abast per absorbir tota l'aigua, de totes maneres no hi ha hagut destrosses i s'ha seguit amb
l'activitat amb normalitat», assegurava en Jordi, el conserge de
l’equipament.
Diversos veïns van mencionar,
així, problemes a les rutes habituals de cotxe. La Núria, una treballadora de l'escola d'adults de
Torroella i veïna de l'Escala, va haver de canviar la seva ruta per arribar a la feina. D’altres com la Maria, una estudiant de la UdG resident a Torroella, apuntaven que

la carretera de Parlavà «estava
inundada i sense senyalització al
matí, on els cotxes havien d'anar
lents per circular». L’agutzil de
Parlavà, en Sebastià, explicava
també com les principals incidències van ser l’entrada d’aigua en algunes cases i caigudes d’arbres.
A Fonolleres també van patir
els estralls del temporal. En Daniel, veí del municipi, explica que
l’entrada del poble va quedar
inundada. «Nosaltres vam posar
sacs de sorra perquè no entrés l'aigua a casa, tot i això, ens en va entrar, però menys que fa dos anys»,
assenyala. L’acumulació d’aigua
també va generar la crescuda de
rius i rieres, segons l’Agència Catalana de l’Aigua, d’una forma
molt ràpida i vertical. Això va fer
que el Ter, per exemple, inundés
en poca estona el passallís de Sobrànigues, entre Sant Jordi Des-

valls i Flaçà, que estava tallat des
de primera hora del matí.
El mar inunda passejos
Al litoral català a les pluges s’hi va
sumar un important temporal de
llevant amb onades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, de
fins a vuit metres. Això és el que va
registrar la boia de Begur. La situació més complicada es donava al
nord i sobretot al golf de Lleó. El
temporal va deixar espectaculars
imatges i va entrar terra endins a
diferents punts de la costa gironina. L’aigua arribava fins a les vies
transitades a punts com el Port de
la Selva o l’Escala. A Roses el mar
arribava amb força fins als negocis i habitatges del passeig de Santa Margarida. L’Estartit o Llançà
van ser altres nuclis de l’Empordà
on el mar va comportar afectacions.
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Intenten desnonar una família a qui volen
apujar el lloguer de 1.000 a 1.300 euros
La parella, amb tres fills, fa un any que vol negociar amb la propietat
NATÀLIA VILA
BARCELONA

El del Juan i la Lívia és un intent de
desnonament que el Sindicat de Llogaters entén com a paradigmàtic i
que apel·la a tothom, no només a les
classes més baixes: per l’elevat import del lloguer, perquè la propietat
és un particular local i pels esforços
realitzats pels inquilins per arribar a
un acord i continuar pagant. La propietària del pis on viu la parella i la
seva família, al barri de Gràcia de
Barcelona, va engegar un procés de
desnonament contra ells perquè no
van poder assumir la pujada del lloguer que els proposava, de 1.000 a
1.300 euros mensuals. Després de
dos intents de desnonament aturats,
ahir hi havia previst el tercer.
Però a primera hora del matí un
centenar de persones es van concentrar davant el portal d’aquesta
família, a la Travessera de Gràcia.
Van evitar que la comitiva judicial
els fes fora i van tornar a aturar el
desnonament.
La parella, amb tres fills, fa disset
anys que viu al barri, dotze dels
quals en aquest pis. A més, segons
les entitats en lluita per un habitatge digne, sempre han pagat els rebuts del lloguer fent “grans esforços” per aconseguir els 1.000 euros
mensuals. De fet, expliquen que, un
cop la propietat ja els havia rescindit el contracte, la parella va continuar abonant aquest import –fora
de contracte– durant dotze mesos,
per facilitar una negociació.

PERE VIRGILI

■ JxCat substituirà Forn com a regidor
de Barcelona en el ple de divendres

Els veïns es van concentrar ahir al portal de la Lívia i el Juan. ACN

Aquesta pràctica, la de continuar
pagant fora del contracte, es coneix
com a vaga parcial de lloguers i implica que els inquilins continuen
consignant la mensualitat al jutjat
per demostrar la voluntat de pagar
i alhora el seu rebuig a una pujada
que consideren abusiva. Segons les
entitats, aquest procediment facilita que les dues parts acabin seient a
negociar. Però en aquest cas no va
ser així i la propietària continua reclamant la pujada del 30%, fins a
1.300 euros mensuals.
Per això ahir el Sindicat de Llogateres i l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia –que han acompanyat el Juan i la Lívia durant tot el
procés– van anunciar que la família
feia un pas més: deixaran de pagar
el lloguer de manera total, per pro-

testar contra la “judicialització” del
cas, “l’amenaça de desnonament” i
les denúncies per coaccions que ha
presentat la propietària.
“Com que la llei permet les pujades abusives de lloguer i els desnonaments, és la ciutadania qui s’organitza per protegir les famílies”,
va afirmar el portaveu del Sindicat
de Llogateres, Jaime Palomera,
que també va criticar el fet que el
govern espanyol no hagi fet res per
regular el preu dels lloguers. Segons aquest sindicat, la inacció de
les administracions sobre les pràctiques dels fons voltor ha comportat que alguns particulars en copiïn els mètodes. Per a Palomera, això alimenta la bombolla del lloguer
i, de retruc, l’expulsió dels veïns del
seu barri.e

Nova promesa per a l’Escola
Entença: (de nou) a la Model

res en aquesta direcció. Ara l’Ajuntament ha promès una nova ubicació provisional per al centre: l’espai
de la Model que toca als carrers Provença i Entença. D’aquesta manera,
a partir del curs vinent l’antic centre
penitenciari passarà a acollir dues
escoles en barracons: l’Entença i la
Xirinacs, que s’ubica al xamfrà de
dalt del mateix carrer Entença.
L’Associació de Famílies de l’Escola Entença, tot i celebrar tenir un
nou espai, recorda a l’Ajuntament
que també els caldrà un espai definitiu. “Cal una solució valenta, no
tenim cap solar esperant-nos, hauran de moure alguna cosa”, avisa
Constanza Saavedra.
L’última decepció es va viure a
l’estiu, quan el consistori els va negar a l’últim sospir l’espai provisional que ja haurien d’ocupar aquest
curs: els jardins de la cruïlla entre els
carrers Comte Borrell, Buenos Aires
i l’avinguda Sarrià. Però el fet que els
jardins acollissin mòduls no va agradar tots els veïns de la zona, que es
van mobilitzar per no perdre el poc
verd que tenen i evitar problemes de
mobilitat. L’Ajuntament va acabar
descartant el trasllat anunciat i l’Entença va començar un curs més a
l’Escola Industrial.e

MARIA ORTEGA
BARCELONA

L’Escola Entença torna, en part i provisionalment, als orígens: a l’antiga
presó Model de Barcelona. Aquest
centre va néixer el curs 2016-2017 en
uns mòduls provisionals a l’Escola
Industrial de Barcelona amb el compromís de tenir l’edifici definitiu a la
Model, que en aquell moment encara
estava en funcionament. Des de llavors els plans per a l’escola han donat
moltes voltes i, tot i que els barracons
no s’han mogut de l’Escola Industrial, se’ls han promès diferents ubicacions provisionals i definitives.
A la Model hi ha d’anar una segona
escola –la Xirinacs–, que ja funciona
en mòduls annexos a l’antiga presó.
S’esperava la carambola per fer possible que l’Escola Entença tingués el
seu edifici al solar del carrer Provença on s’havia de fer l’ampliació de
l’Hospital Clínic, però no ha avançat

Imatge d’arxiu de la presó Model
de Barcelona, la nova ubicació de
l’Escola Entença. XAVIER BERTRAL

El ple de divendres a Barcelona serà el primer del
mandat que no hi haurà la cadira buida que hauria
d’ocupar Joaquim Forn com a cap de files de Junts
per Catalunya a l’Ajuntament. Feta pública la
sentència del Procés, Forn ha quedat
automàticament inhabilitat, segons va detallar
ahir qui era la seva número dos a la llista, Elsa
Artadi, i per això divendres, abans de la sessió
ordinària, Francina Vila prendrà possessió com a
regidora. Amb aquest gest deixarà de ser
necessari el pacte de bones formes que va
acceptar el govern d’Ada Colau per fer que
l’absència de Forn no alterés en cap cas les
majories del consistori. “És un moment agredolç”,
va admetre Artadi, que va assegurar que la
condemna i inhabilitació de Forn demostren
“l’arbitrarietat i l’abús del govern espanyol”. Al
mateix temps, però, l’exconsellera va celebrar la
incorporació de Vila com a portaveu adjunta del
grup municipal. Forn va poder prendre possessió
del càrrec en el ple d’investidura, en el que va ser
el moment més emotiu de la sessió, però ja no va
poder travessar la plaça de Sant Jaume cap a la
Generalitat ni prendre part en cap acte oficial.

■ Troben morta la parella de 63 anys
desapareguda al Baix Penedès
Els Mossos d’Esquadra van trobar ahir els cossos
sense vida del Victoriano i la Josefa, una parella de
63 anys de Sant Jaume dels Domenys (Baix
Penedès) que va desaparèixer diumenge passat.
La policia va engegar el dispositiu de recerca
dilluns i finalment els va trobar ahir a la Juncosa de
Montmell, a 750 metres d’on estava estacionat el
seu cotxe. Tots dos necessitaven medicació i
d’entrada –mentre s’esperen els resultats de
l’autòpsia– no hi ha indicis de criminalitat.

DAVID BORRAT

■ Roses multiplica per quatre els
productes requisats al ‘top manta’
La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha requisat
aquest any 18.881 productes als venedors del top
manta, quatre vegades més que fa un any, en què
van ser 4.713 articles. Aquest és el balanç del
govern municipal, que va anunciar que el
problema de la venda ambulant irregular s’ha
abordat amb una nova estratègia: es busca
“minimitzar la rendibilitat” que en treuen els
venedors i garantir la seguretat i la integritat dels
veïns, els agents policials i els mateixos manters.
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4ª SWIMRUN EDREAMS CAP DE CREUS BY HEAD
El próximo sábado 26 de octubre MARNATON se traslada nuevamente a la
localidad ampurdanesa de Cadaqués, esta vez para celebrar la cuarta edición de la
Swimrun eDreams Cap de Creus by HEAD, prueba incluida dentro de las HEAD
Swimrun Series. En esta nueva edición la organización mantiene los recorridos. Por
un lado el de distancia larga, con 18 km de carrera y 5 km de natación, con salida en
el Puerto de Roses y llegada a Cadaqués; por el otro el de distancia sprint con 5 km
de carrera y 1,5km de natación que se celebra íntegramente en Cadaqués.

Justin Beitler, campeón del
Mundo de Salto Base Extremo
T

ras unas rondas clasificatorias muy disputadas, el
Gran Hotel Bali de Benidorm han acogido este fin de semana las rondas semifinales y la
gran final de la 3ª y última prueba
del Campeonato Mundial de Salto Base 2019. Los 9 saltadores clasificados tenían un doble objetivo en mente, la prueba de Benidorm, y el título del circuito 2019,
pues los puntos de la mañana del
domingo serían definitivos para
proclamarse también campeón
mundial. Así, los 3 españoles clasificados, Eder Navacerrada, Javi Centeno y Carlos Porcel, con
sus paracaídas a la espalda, estaban más concentrados que nunca
en la zona de salto, en la terraza

El saltador español
Eder Navacerrada
consigue una
luchada tercera
posición mundial
EL PRODUCTO

del Hotel. Silencio, miradas al cielo, indicaciones por radio de los
técnicos controladores del evento, y mucha sangre fría. Los paracaidistas han realizado los saltos
de las semifinales que se fueron
sucediendo con normalidad uno
tras otro, entre los que se han puntuado, como siempre, el tiempo
de apertura del paracaídas, el grado de apertura del mismo, y la precisión en la diana de aterrizaje, situada al lado de las piscinas del
Gran Hotel Bali. Y sí, siempre hay
alguno/a que se moja los pies o incluso se da un chapuzón. El español Javi Centeno luchó hasta el
final, más que ninguno, pero quedarse lejos del centro de la diana
de aterrizaje, le hizo al mismo
tiempo quedarse fuera del pódium de la ciudad alicantina. Por
su parte, el estadounidense Justin Beitler, de 37 años y de carácter tranquilo y pausado, ha sido el
protagonista absoluto de este
Campeonato Mundial, alzándose
con el primer puesto en Benidorm

(90 puntos) y además, con el Título absoluto del circuito (1030
puntos) con una diferencia de 35
puntos sobre el segundo. Así, en
la última prueba del circuito de
2019 en Benidorm, el pódium ha
quedado con Justin Beitler como ganador (90 puntos), Gillian
Rey (85 puntos) y el inglés Thomas Berryman, uno de los grandes favoritos, en tercera posición

con tan sólo 65 puntos, tras perder
posiciones al no conseguir precisión en la complicada diana de
aterrizaje de Benidorm. En cuanto al pódium final del Campeonato Mundial de Salto BASE Extremo 2019: Primero Justin Beitler,
EEUU, con 1030 puntos, 2º Thomas Berryman, ENG, con 990
puntos. 3º Eder Navacerrada,
ESP, con un total de 840 puntos.

Etixx alimenta las Gran Fondo family 2019

▄ En Etixx siempre se ha apoyado al atleta a encontrar sus productos adecuados para un rendimiento sostenible. Pero no
solo se apoya al profesional, sino que también se tiene en cuenta al amateur. Ese gran porcentaje de aficionados, en este caso al
ciclismo, que vive con emoción y disciplina los entrenos y las pruebas a las que acude. Y por suerte, ese público sigue creciendo. Por
eso, la marca de nutrición belga ha querido estar en pruebas tanto de ciclismo de carretera como de mountain bike y qué mejor
manera que las Gran Fondo Family que combinan ambas disciplinas. Este año ha estado presente en los 4 eventos, 2 de ciclismo
de carretera y 2 de MTB. Durante estos 4 eventos, se usaron un total de 12.060 litros de Isotonic y 4.700 litros de Recovery Shake .

MIGUEL CENTENO

mcenteno@diariosport.com

LA CRÓNICA

10ª edición de Zoggs
Neda el Món Illes Medes

▄ El pasado fin de semana se ha celebrado la
travesía Zoggs Neda el Món Illes Medes. Con el objetivo de recaudar fondos para la Marató de TV3, ha
tenido lugar la 10ª edición la mítica travesía por la
preciosa Costa Brava, aunque estuvo en duda su
realización, a causa de las circunstancias meteorológicas. A las 9 de la mañana, hora de las salidas de
las diferentes pruebas, los vientos eran de fuerza 34
y de componente sur, lo que fue verdaderamente un
reto para nadadores y para todo el equipo de soporte. Finalmente, se buscó una solución para poder
realizar la prueba, lo que lamentablemente se declaró no competitiva y se recortaron recorridos. La
organización embarcó a los nadadores en una gran
embarcación y los trasladó corriente en contra a un
punto entre las Medas y l’Estartit para poderse beneficiar de la corriente a favor y, a pesar del oleaje,
completar en aceptables condiciones el recorrido
propuesto. De todos modos, fueron más de 420 los
nadadores que saltaron al agua, repartidos en dos
oleadas, ya que en una sola embarcación no podían
ser trasladados a la vez.
Lo más importante de la jornada era el componente solidario. Todos los beneficios recaudados serán
donados a la investigación de las enfermedades minoritarias. Además, la prueba contó con un elemento muy especial, el “Gorro Cero”, que se podía
adquirir por tan solo 20€. El 100% de los ingresos del
“Gorro Cero” se derivará automáticamente también
a la cuenta de la Marató de TV3, que el programa se
realizará el 15 de diciembre de este año.
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Directo Reacciones a la sentencia del Supremo contra los líderes del ‘procés’

La Policía Local de Roses decomisa cuatro
veces más artículos del top manta que
hace un año

GIRONA
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El cuerpo policial ha multiplicado sus actuaciones y ha llegado a intervenir 18.881
productos para la venta ambulante irregular

ACN, ROSES
23/10/2019 18:54
Actualizado a
23/10/2019 19:33

Material intervenido por la Policia Local de Roses que iba destinado al 'top manta'. (ACN / Ayuntamiento de Roses)

La Policía Local de Roses (Girona) ha decomisado 18.881 productos
del top manta, cuatro veces más que hace un año cuando fueron
4.713 artículos. el balance que se ha dado a conocer desde el Área de
Seguridad ciudadana del Ayuntamiento a partir de la memoria de
actuaciones. Desde el consistorio, se ha subrayado que la
problemática de la venta ambulante irregular se ha abordado con
una nueva estrategia, como es “minimizar la rentabilidad ‘que los
vendedores obtienen y” garantizar la seguridad e integridad “de
vecinos, agentes policiales y los propios manteros. A pesar del
aumento del material decomisado, los responsables municipales
rehuyen de valoraciones “triunfalistas” y señalan que es un problema
“social” y que la solución todavía “está lejos”.

Las 164 actuaciones policiales que se han hecho en Roses (Girona)
frente a las 72 que se hicieron el verano pasado se han centrado fuera
de las zonas del paseo. Este aumento de actuaciones y del material
decomisado se debe al cambio de estrategia policial ante este
fenómeno, que se ha centrado en la “intensificación de la retirada del
material” con controles y decomisos de productos antes de que
llegaran al paseo de Santa Margarita , que es el lugar donde se
concentra la venta ambulante.

Iago Aspas en ‘La
Resistencia’: su
respuesta a la pregunta
del dinero
Alba Carrillo confiesa que
“Feliciano me salvó”

Los Reyes brindan con
el presidente Moon Jaein por las buenas
relaciones con Corea

Material decomisado durante el operativo contra el 'top manta' en Roses. (ACN /
Ayuntamiento de Roses)

Durante el balance de este miércoles, el concejal de Seguridad
Ciudadana, Joan Plana, ha destacado que este es un fenómeno ilegal
pero que la policía debe actuar de forma “proporcional, minimizando
el riesgo de daños y teniendo presente que se trata de un colectivo
vulnerable “. También han rehuido hacer una lectura “triunfalista” de
los resultados recordando que este “no es un problema de seguridad
ciudadana sino social”. “Sólo en sus consecuencias termina afectando
la seguridad ciudadana y hasta que no se aborde el problema desde el
ámbito social, sólo con la intervención de la Policía tan sólo podemos
aspirar a controlar y minimizar las consecuencias, no a poner fin al
fenómeno “, afirmó Plana.

En cuanto al global de actuaciones, la Policía Local ha hecho 2.532
servicios durante el verano, de los que 796 actuaciones de tráfico, 617
como policía comunitaria, 288 de administrativas; 236 de seguridad
ciudadana, 122 asistenciales, 163 de vía pública, y 146 servicios
relacionados con el medio ambiente. Unas cifras similares a otros
años.

Material intervenido en Roses destinado a su venta en el 'top manta'. (ACN /
Ayuntamiento de Roses)

Serveis

SUBSCRIU-TE

23 de octubre de 2019

Figueres
21 / 12º

L'Escala
21 / 14º

Roses
20 / 13º

Empordà Més Noticies Cultura Esports Economia Opinió Oci Vida i Estil Comunitat Multimèdia
Castelló d'Empúries

Figueres

L'Escala

Roses

Comarca

emporda.info » Comarca

Roses

La Policia Local de Roses comissa
prop de 19.000 productes del top
manta, quatre vegades més que fa
un any
El consistori destaca que és una problemàtica «social» i que la solució encara «està
lluny»
ACN

23.10.2019 | 16:43

La Policia Local de Roses ha comissat 18.881
productes del top manta, quatre vegades més que
fa un any quan van ser 4.713 articles.És el balanç
que s'ha donat a conèixer des de l'Àrea de
Seguretat ciutadana de l'Ajuntament a partir de la
memòria d'actuacions. Des del consistori, s'ha
subratllat que la problemàtica de la venda
ambulant irregular s'ha abordat amb una nova
estratègia, com és "minimitzar la rendibilitat' que
els venedors obtenen i "garantir la seguretat i
integritat" de veïns, agents policials i els propis

Montse Mindan, Joan Plana i la Policia Local fent el balanç.

manters. Malgrat l'augment del material comissat,
els responsables municipals defugen de
valoracions "triomfalistes" i assenyalen que és un

AJUNTAMENT DE ROSES

Roses intensifica els decomissos de productes
com a mesura contra el top manta

problema "social" i que la solució encara "està
lluny".

Les 164 actuacions policials que s'han fet a Roses enfront de les 72 que es van fer l'estiu passat s'han
centrat fora de les zones del passeig. Aquest augment d'actuacions i del material comissat es deu al
canvi d'estratègia policial davant aquest fenomen, que s'ha centrat en la "intensificació de la retirada
del material" amb controls i decomisos de productes abans que arribessin al passeig de Santa
Margarida, que és l'indret on es concentra la venda ambulant.

Durant el balanç d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha destacat que
aquest és un fenomen il·legal però que la policia ha d'actuar de forma "proporcional, minimitzant el
risc de danys i tenint present que es tracta d'un col·lectiu vulnerable". També han defugit fer una lectura
"triomfalista" dels resultats tot recordant que aquest "no és un problema de seguretat ciutadana sinó
social". "Només en les seves conseqüències acaba afectant la seguretat ciutadana i fins que no
s'abordi el problema des de l'àmbit social, només amb la intervenció de la Policia tan sols podem
aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a posar fi al fenomen", ha afirmat Plana.

Pel que fa al global d'actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis durant l'estiu, dels quals 796
actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288 d'administratives; 236 de seguretat ciutadana,
122 assistencials, 163 de via pública, i 146 serveis relacionats amb el medi ambient. Unes xifres
similars a altres anys.
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Roses vibrará en la playa con un 'Festivalet', gastronomía y mágicas
puestas de sol
El 9 y 10 de noviembre celebra el ‘veranillo de San Martín’ convirtiendo
su bahía en una sala de conciertos al aire libre, admirando el
crepúsculo frente al Mediterráneo
En Roses, el verano emerge por unos días…¡en pleno otoño! Y por
cuarto año consecutivo invita a disfrutar de sus playas amparada en
la subida de temperaturas del llamado ‘veranillo de San Martín’. Todo
ello, arropado de música indie sobre la propia arena; una campaña
gastronómica con menús de 14 a 37 euros, servidos por una docena
de restaurantes… y un espectáculo natural inigualable: las puestas de
sol más espectáculares de la Costa Brava.
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Recibir Boletín

BUSCAR EN ESTA SECCIÓN
Introduzca unas palabras para
realizar la búsqueda en la sección
"Al día". Si lo desea puede limitar
los resultados por periodos de
tiempo.

Búsqueda
Desde:

MES

AÑO

Hasta:

MES

AÑO

Más allá de sus impactantes monumentos patrimoniales –
 como la Ciutadella o el Castillo de la
Trinitat– Roses atesora un atractivo turístico natural único: sus puestas de sol. Cuando éste
languidece acunándose en el horizonte Mediterráneo, el cielo rosense se convierte en una prodigiosa
acuarela de tonos rojizos, amarillentos y azulados, entre las nubes, que lo convierten en el más
llamativo de los lienzos naturales.
Amparado en este espectáculo y en la tregua climática del llamado ‘veranillo de San Martín’, Roses
puso en marcha un ‘Festivalet’ que este año llega a su 4ª edición, maridando la música indie más
ecléctica con la sabrosa gastronomía de esta localidad, auténtico referente de la Costa Brava.
Las mañanas del sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la plaza de les Botxes, combinará
desde las 11.30 horas ‘tastets gastronómicos’ con música chill out de DJ y los conciertos de
Carla y de Marcel Lázara y Julia Arrey. Y por las tardes, el escenario se trasladará a la playa de la
Perola, con más musica chill out, desde las 16.00 horas, y los conciertos de Marion Harper, Cala
Vento y Roger Mas… fusionados ya con el crepúsculo.
El complemento a la música será una campaña gastronómica en la que 12 restaurantes
propondrán un ‘Menú Festivalet’, con precios que van desde 14 a 37 euros, y platos como ‘Rape
al ajo quemado con boniatos’, ‘Dados de pez espada adobado con Parmentier de patata’ o ‘Paella de
montaña con boletus y trompetas de la muerte’. Los restaurantes participantes este año son:
Àncora, Àsia, Bitàkora, Ca la Valèria, Can Cervera, El Cerdanya, Falconera, Gaia, La Estancia,
Rocfort, Taberna las Tablas y Tramonti Platja. Además, de 11.30 a 14.00 horas podrán degustarse
‘Tastets gastronómicos’ delante del mar y postres de Roses a 5,33 €… precio que coincide con la
hora de la puesta de sol del ‘Festivalet’.
Preámbulo por Halloween y concurso en Instagram
El fin de semana anterior al ‘Festivalet’, Roses también propone interesantes alicientes
coincidiendo con la ‘castañada’ y el puente de Halloween. Del 1 al 8 de noviembre, a las 16.30 horas,
habrá salidas en menorquina para ver la puesta de sol desde el mar (previa reserva); el 1 de
noviembre, el Castillo de la Trinitat acogerá un espectáculo teatralizado, y el domingo 3, un concierto
meditativo de sonidos armónicos; y el 3, 9 y 10, taitxí gratuito en la playa de la Perola.
También habrá un Concurso Fotográfico en Instagran, publicando imagénes de puestas de sol y
del Festivalet, los días 9 y 10 de noviembre.
Más información en las webs: http://es.visit.roses.ca y www.festivaletroses.cat
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La Policia Local de Roses comissa prop de 19.000 productes
del top manta, quatre vegades més que fa un any
El consistori destaca que és una problemàtica "social" i que la solució encara "està lluny"
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Sense anuncis

Favorit
01:50 Les Corts analitzaran les causes

de les inundacions al Baix Segura

ACN Roses.La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha comissat 18.881 productes del top manta,
quatre vegades més que fa un any quan van ser 4.713 articles.És el balanç que s’ha donat a conèixer des
de l’Àrea de Seguretat ciutadana de l’Ajuntament a partir de la memòria d’actuacions. Des del
consistori, s’ha subratllat que la problemàtica de la venda ambulant irregular s’ha abordat amb una nova
estratègia, com és “minimitzar la rendibilitat’ que els venedors obtenen i “garantir la seguretat i integritat”
de veïns, agents policials i els propis manters. Malgrat l’augment del material comissat, els responsables
municipals defugen de valoracions “triomfalistes” i assenyalen que és un problema “social” i que la
solució encara “està lluny”.

01:50 La supressió del delicte de

sedició enfronta Compromís i el PSPV
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renunciaran a actuar a la convenció
dels Bombers si hi assisteix Buch
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Les 164 actuacions policials que s’han fet a Roses (Alt Empordà) enfront de les 72 que es van fer l’estiu
passat s’han centrat fora de les zones del passeig. Aquest augment d’actuacions i del material comissat
es deu al canvi d’estratègia policial davant aquest fenomen, que s’ha centrat en la “intensificació de la
retirada del material” amb controls i decomisos de productes abans que arribessin al passeig de Santa
Margarida, que és l’indret on es concentra la venda ambulant. Durant el balanç d’aquest dimecres, el
regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha destacat que aquest és un fenomen il·legal però que la
policia ha d’actuar de forma “proporcional, minimitzant el risc de danys i tenint present que es tracta d’un
col·lectiu vulnerable”. També han defugit fer una lectura “triomfalista” dels resultats tot recordant que
aquest “no és un problema de seguretat ciutadana sinó social”. “Només en les seves conseqüències
acaba afectant la seguretat ciutadana i fins que no s’abordi el problema des de l’àmbit social, només amb
la intervenció de la Policia tan sols podem aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a posar fi
al fenomen”, ha afirmat Plana. Pel que fa al global d’actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis
durant l’estiu, dels quals 796 actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288 d’administratives;
236 de seguretat ciutadana, 122 assistencials, 163 de via pública, i 146 serveis relacionats amb el medi
ambient. Unes xifres similars a altres anys. Reforç policial a l’estiuAquest estiu s’ha reforçat la plantilla
del cos per poder atendre l’augment de l’activitat a aquest municipi de costa. Cal destacar que
actuacions quotidianes policials com l’enretirada de vehicles de la via pública, les detencions policials, els
serveis assistencials i comunitaris, les instruccions d’atestats o l’assistència a accidents s’incrementen a la
població en una proporció d’1 a 6 de mitjana en comparació amb els mesos de novembre a
març.L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l’esfors dels últims anys per “dotar el cos dels
efectius i instruments necessaris”. Aquesta temporada s’han contractat vuit agents interins durant sis
mesos, s’han incorporat tres noves places fixes que hi havia vacants i s’han restringit les vacances de tota
la plantilla de manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu. Tot i el bon retorn
assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material decomissat”, ha remarcat l’alcaldessa,
“en cap cas volem donar un missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica que representa per al
municipi el top manta i som plenament conscients que, malauradament, la solució es troba encara
llunyana”.
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L'Ajuntament de Roses canvia
algunes activitats previstes per les
fortes pluges

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

El Fòrum Ciutadà de Priorització Pressupostos Participatius 2020 es farà dimarts 29
d'octubre
EMPORDA.INFO

23.10.2019 | 17:01

Amb motiu de les incidències produïdes per
l'episodi de fortes pluges viscut durant les darreres
hores a la comarca, l'Ajuntament de Roses ha
decidit ajornar alguns dels actes programats per a
aquesta tarda del 23 d'octubre. Les noves dates de
realització són les següents:
Fòrum Ciutadà de Priorització Pressupostos
Participatius 2020: Dimarts 29 d'octubre, a les
19.30 h, a Ca l'Anita
Conferència Història de la Recerca
Arqueològica a la Ciutadella de Roses. Cicle
Roses Patrimoni Viu: Dimarts 5 de novembre,
a les 19.30 h, a Ca l'Anita.

El cartell va sorgir dels Pressupostos Participatius del 2019.
EMPORDA.INFO

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
La llevantada deixa més de 200 litres al voltant de les muntanyes de Prades i a punts de l'Alt Empordà.
Quatre trams de la xarxa viària continuen afectats pels estralls de la llevantada.
La Policia Local de Roses comissa prop de 19.000 productes del top manta.
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similars a altres anys.

Reforç policial a l'estiu
Aquest estiu s'ha reforçat la plantilla del cos per poder atendre l'augment de l'activitat a aquest
municipi de costa. Cal destacar que actuacions quotidianes policials com l'enretirada de vehicles de la
via pública, les detencions policials, els serveis assistencials i comunitaris, les instruccions d'atestats
o l'assistència a accidents s'incrementen a la població en una proporció d'1 a 6 de mitjana en
comparació amb els mesos de novembre a març.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l'esfors dels últims anys per "dotar el cos dels
efectius i instruments necessaris". Aquesta temporada s'han contractat vuit agents interins durant sis
mesos, s'han incorporat tres noves places fixes que hi havia vacants i s'han restringit les vacances de
tota la plantilla de manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu.

Tot i el bon retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material decomissat", ha
remarcat l'alcaldessa, "en cap cas volem donar un missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica
que representa per al municipi el top manta i som plenament conscients que, malauradament, la
solució es troba encara llunyana".

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
L'Ajuntament de Roses canvia algunes activitats previstes per les fortes pluges.
Melissa Sanley presenta un acústic de «Live Like Samba» gravat al Teatre de Figueres.
Centres educatius públics tancats i rutes de transport suspeses per la llevantada.
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Incidències en el transport escolar a
Llançà, Sant Pere, Castelló, Roses i
Vilabertran
El Consell Comarcal coordina tot l'operatiu en comunicació continuada amb els
diferents ajuntaments
23.10.2019 | 10:29

EMPORDA.INFO

El Consell Comarcal coordina l'operatiu del transport escolar a l'Alt Empordà. Des d'aquesta matinada
s'ha fet un seguiment exhaustiu de la llevantada que ha afectat tota la comarca i que ha obligat a tallar
algunes de les vies de comunicació més importants de la comarca, com la C260.

Un cop avaluades totes les afectacions viàries, i amb una comunicació continuada amb els
ajuntaments de la comarca, s'han concretat les línies d'autobús amb afectació i s'ha procedir a avisar
les famílies.

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
hace 21 horas

Afectacions al transport escolar per les pluges:
Llançà i Sant Pere Pescador han anul·lat les classes, s'ha suspès el
transport.
S'ha suspès el transport entre Castelló d'Empúries i Empuriabrava, i fins
a Roses per afectacions vials.
http://bit.ly/31EXeEe #INUNCAT... Ver más
8

Comentar

13

Llançà i Sant Pere Pescador han anul·lat les classes, motiu pel que han quedat suspeses totes les
línies amb aquesta destinació. Les rutes entre Castelló d'Empúries i Empuriabrava tampoc s'han
realitzat per afectacions vials. També s'ha suspès tot el transport escolar amb destí a Roses per
afectacions viàries. Hi ha hagut una incidència amb l'autobús de la línia de Cabanes que ha arribat tard
a recollir els escolars. El Consell Comarcal lamenta aquesta situació i ha obert les diligències
corresponents per esbrinar el motiu d'aquesta deficiència.

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

L'àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal farà seguiment de les eventualitats que puguin aparèixer
per garantir la seguretat dels escolars a la tornada i que el servei de menjador es presti amb tota
normalitat.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Més informació
Quatre trams de la xarxa viària continuen afectats pels estralls de la llevantada.
Càritas engega la campanya nacional «Posa-hi cara» aquest dijous 24 a Figueres.
L'Ajuntament de Roses canvia algunes activitats previstes per les fortes pluges.
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Notícies de Roses

La Policia de Roses comissa prop
de 19.000 productes del top manta,
quatre vegades més que fa un any
El consistori destaca que és una problemàtica "social" i que la solució encara "està
lluny"
Acn

L'últim

1.

Mor Jordi Muxach, el pastor de la popular gossa
d´atura Coloma

2.

Un mort i sis ferits en un accident de trànsit
múltiple a Maçanet de la Selva

3.

23.10.2019 | 18:39

El més llegit

Girona viurà unes Fires de Sant Narcís sense
barraques ni concerts a La Copa

4.
5.

Els rius i rieres gironins baixen plens
Riells es desperta amb destrosses per un
possible cap de fibló

6.

Un home reclama la independència enfilat a un
cotxe i amb una motoserra

7.

Un mort i quatre desapareguts per la llevantada
a Catalunya

8.

Centenars de persones llancen escombraries a
la delegació del govern espanyol a Girona

9.
10.

Un creuer amb 600 passatgers a Palamós
Retiren del mercat productes carnis de la marca
Wilke per un brot de Listeria

La Policia de Roses comissa prop de 19.000 productes del top manta, quatre vegades més que fa un
any

La Policia Local de Roses ha comissat 18.881

1.
Arxiu: Roses comissa vuit vehicles més que feien
de magatzem del top manta del passeig

productes del top manta, quatre vegades més que
fa un any quan van ser 4.713 articles.És el balanç
que s'ha donat a conèixer des de l'Àrea de Seguretat ciutadana de l'Ajuntament a partir de la memòria
d'actuacions.

Aquest web que llegeixes no es veu de la
mateixa manera a l´ordinador del costat

2.
3.
4.

Cartes
Els secrets més ben guardats d´El Pot Petit
El Parlament modifica per unanimitat les lleis
que regulen la CCMA i el CAC

5.

Antena 3 i la CBS renoven l´acord per seguir
emetent el concurs «La ruleta de la suerte»

Des del consistori, s'ha subratllat que la problemàtica de la venda ambulant irregular s'ha abordat amb

6.

una nova estratègia, com és "minimitzar la rendibilitat' que els venedors obtenen i "garantir la seguretat
i integritat" de veïns, agents policials i els propis manters. Malgrat l'augment del material comissat, els

primer egiptòleg català

7.

responsables municipals defugen de valoracions "triomfalistes" i assenyalen que és un problema
"social" i que la solució encara "està lluny".

El canal 33 treu a la llum l´apassionant vida del

Cs Blanes proposa crear una oficina per
dissenyar les inversions

8.

Cau una banda criminal de tràfic de droga que
actuava a Riells i Viabrea i Sant Celoni

Les 164 actuacions policials que s'han fet a Roses enfront de les 72 que es van fer l'estiu passat s'han

9.

el Goya d´Honor 2020 a Màlaga

centrat fora de les zones del passeig. Aquest augment d'actuacions i del material comissat es deu al
canvi d'estratègia policial davant aquest fenomen, que s'ha centrat en la "intensificació de la retirada
del material" amb controls i decomisos de productes abans que arribessin al passeig de Santa
Margarida, que és l'indret on es concentra la venda ambulant.

Durant el balanç d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha destacat que
aquest és un fenomen il·legal però que la policia ha d'actuar de forma "proporcional, minimitzant el
risc de danys i tenint present que es tracta d'un col·lectiu vulnerable". També han defugit fer una lectura

L´actriu i cantant Pepa Flores, «Marisol», rebrà

10.

Un estudi situa Barcelona com la ciutat europea
on es consumeix més cocaïna

"triomfalista" dels resultats tot recordant que aquest "no és un problema de seguretat ciutadana sinó
social". "Només en les seves conseqüències acaba afectant la seguretat ciutadana i fins que no
s'abordi el problema des de l'àmbit social, només amb la intervenció de la Policia tan sols podem
aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a posar fi al fenomen", ha afirmat Plana.

Pel que fa al global d'actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis durant l'estiu, dels quals 796
actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288 d'administratives; 236 de seguretat ciutadana,
122 assistencials, 163 de via pública, i 146 serveis relacionats amb el medi ambient. Unes xifres
similars a altres anys.

Reforç policial a l'estiu
Aquest estiu s'ha reforçat la plantilla del cos per poder atendre l'augment de l'activitat a aquest
municipi de costa. Cal destacar que actuacions quotidianes policials com l'enretirada de vehicles de la
via pública, les detencions policials, els serveis assistencials i comunitaris, les instruccions d'atestats
o l'assistència a accidents s'incrementen a la població en una proporció d'1 a 6 de mitjana en
comparació amb els mesos de novembre a març.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l'esfors dels últims anys per "dotar el cos dels
efectius i instruments necessaris". Aquesta temporada s'han contractat vuit agents interins durant sis
mesos, s'han incorporat tres noves places fixes que hi havia vacants i s'han restringit les vacances de
tota la plantilla de manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu. Tot i el bon
retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material decomissat", ha remarcat
l'alcaldessa, "en cap cas volem donar un missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica que
representa per al municipi el top manta i som plenament conscients que, malauradament, la solució es
troba encara llunyana".

Compartir a Facebook
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Més informació
La Policia Local de Roses quadruplica els comisos del top manta fins als 18.880 productes.
El model de proximitat de la policia de Girona divideix la ciutat en deu sectors en deu sectors d'actuació.
Blanes invertirà 49.000 euros en la instal·lació de 27 càmeres de seguretat.
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Impulsen un circuit de senderisme de Roses a

març 2018

Argelers de la Marenda

febrer 2018

El Punt. El Projecte Eurodistricte del sender litoral uneix sis pobles empordanesos
amb els del Rosselló. Un portal web centralitza la informació en cinc idiomes.
La ruta de senderisme transfronterer és fruit de la col·laboració entre sis municipis
costaners de l’Alt Empordà i els pobles del Rosselló. Per concretar-la els ajuntaments
de Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, Colera i Portbou han aplegat esforços
amb els municipis nord-catalans de l’altra banda de la frontera (Cervera, Banyuls,
Portvendres i Argelers), agrupats en la comunitat de municipis Alberes Costa Vermella

gener 2018
desembre 2017
novembre 2017
octubre 2017
setembre 2017

Illiberis, i amb les oficines de turisme presents en tot aquest territori.

agost 2017

Entre els dos punts extrems de l’anomenat Projecte Eurodistricte del sender litoral,

juliol 2017

Roses i Argelers de la Marenda, la proposta suma un recorregut de senderisme d’una
vuitantena de quilòmetres i vol donar a conèixer el patrimoni natural, cultural i històric

juny 2017

d’aquests municipis.

maig 2017

La informació centralitzada s’ha posat en xarxa al portal rando.tourisme-pyreneesmediterranee.fr i es pot consultar en cinc idiomes (català, castellà, francès, anglès i

abril 2017

alemany). En el web es detallen diferents opcions per recórrer aquests camins: una

març 2017

ruta única de dos dies, qualificada de nivell “difícil”, de Roses a Argelers, o una desena
d’etapes independents poble a poble de dificultats menors. A més de les
característiques, com mapes, el grau de dificultat, distàncies i què es pot veure a cada
localització, també s’hi recull informació sobre punts d’interès patrimonial i la pràctica
d’activitats annexes, com el submarinisme.

febrer 2017
gener 2017
desembre 2016
novembre 2016
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Recollida de brossa a la platja de
l'Almadrava, diumenge 27 d'octubre
 Alt Empordà -  23/10/2019 -  15:10

Les persones que se sumin a la iniciativa, ja siguin particulars o provinents
de clubs i entitats esportives, etc, poden participar nedant, corrent o
caminant, recollint al mateix temps la brossa que trobin escampada pel terra
i pel mar

(Deportivo)
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El proper diumenge 27 d'octubre, tindrà lloc de 9 a 12 h del matí, una jornada de neteja
de la platja de l'Almadrava de Roses. L'actuació s'emmarca dins les activitats
programades per "Mou-te pel Mar!", una plataforma que pren com a eixos l'esport, la
salut i la consciència mediambiental, i que comptarà amb la participació de
l'Ajuntament de Roses, la Confraria de Pescadors de Roses i el Grup d'Acció Local de
Pesca-GALP.
Les persones que se sumin a la iniciativa, ja siguin particulars o provinents de clubs i
entitats esportives, etc, poden participar nedant, corrent o caminant, recollint al mateix
temps la brossa que trobin escampada pel terra i pel mar.
Una de les singularitats de la campanya és la implicació de la comunitat pesquera.
Durant els dies previs a l'acció de diumenge, les barques que surtin a feinejar
recolliran els residus que trobin a alta mar i els dipositaran a la seva arribada a port en
uns contenidors habilitats per l'ocasió, visualitzant així la brossa que s'acumula al
mar i promovent un moviment social que neix de la preocupació per la conservació
del mar.
Autor: Redacció
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Roses vibrará en la playa con un
'Festivalet', gastronomía y mágicas
puestas de sol
 Alt Empordà -  23/10/2019 -  08:41

El 9 y 10 de noviembre celebra el ‘veranillo de San Martín’ convirtiendo su
bahía en una sala de conciertos al aire libre, admirando el crepúsculo frente
al Mediterráneo

(Deportivo)
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En Roses, el verano emerge por unos días…¡en pleno otoño! Y por cuarto
año consecutivo invita a disfrutar de sus playas amparada en la subida
de temperaturas del llamado ‘veranillo de San Martín’. Todo ello,
arropado de música índice sobre la propia arena; una campaña
gastronómica con menús de 14 a 37 euros, servidos por una docena de
restaurantes… y un espectáculo natural inigualable: las puestas de sol
más espectaculares de la Costa Brava.
Más allá de sus impactantes monumentos patrimoniales 

–como la

Ciutadella o el Castillo de la Trinitat– Roses atesora un atractivo
turístico natural único: sus puestas de sol. Cuando éste languidece
acunándose en el horizonte Mediterráneo, el cielo rosense se convierte
en una prodigiosa acuarela de tonos rojizos, amarillentos y azulados,
entre las nubes, que lo convierten en el más llamativo de los lienzos
naturales.
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Amparado en este espectáculo y en la tregua climática del llamado
‘veranillo de San Martín’, Roses puso en marcha un ‘Festivalet’ que este
año llega a su 4ª edición, maridando la música índice más ecléctica con

 Agenda

la sabrosa gastronomía de esta localidad, auténtico referente de la
Costa Brava.
Las mañanas del sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la plaza de les
Botxes, combinará desde las 11.30 horas ‘tastets gastronómicos’ con
música chill out de DJ y los conciertos de Carla y de Marcel Lázara y Julia
Arrey. Y por las tardes, el escenario se trasladará a la playa de la Perola,
con más música chill out, desde las 16.00 horas, y los conciertos de
Marion Harper, Cala Vento y Roger Mas… Fusionados ya con el crepúsculo.
El complemento a la música será una campaña gastronómica en la que
12 restaurantes propondrán un ‘Menú Festivalet’, con precios que van
desde 14 a 37 euros, y platos como ‘Rape al ajo quemado con boniatos’,
‘Dados de pez espada adobado con Parmentier de patata’ o ‘Paella de
montaña con boletus y trompetas de la muerte’. Los restaurantes
participantes este año son: Àncora, Àsia, Bitàkora, Ca la Valèria, Can
Cervera, El Cerdanya, Falconera, Gaia, La Estancia, Rocfort, Taberna las
Tablas y Tramonti Platja. Además, de 11.30 a 14.00 horas podrán
degustarse ‘Tastets gastronómicos’ delante del mar y postres de Roses a
5,33 €… precio que coincide con la hora de la puesta de sol del
‘Festivalet’.
Preámbulo por Halloween y concurso en Instagram
El fin de semana anterior al ‘Festivalet’, Roses también propone
interesantes alicientes coincidiendo con la ‘castañada’ y el puente de
Halloween. Del 1 al 8 de noviembre, a las 16.30 horas, habrá salidas en
menorquina para ver la puesta de sol desde el mar (previa reserva); el 1
de noviembre, el Castillo de la Trinitat acogerá un espectáculo
teatralizado, y el domingo 3, un concierto meditativo de sonidos
armónicos; y el 3, 9 y 10, taitxí gratuito en la playa de la Perola.
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armónicos; y el 3, 9 y 10, taitxí gratuito en la playa de la Perola.
También habrá un Concurso Fotográfico en Instagran, publicando
imagénes de puestas de sol y del Festivalet, los días 9 y 10 de
noviembre.
Autor: Redacción
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El Consell Comarcal articula el nou grup
de treball sobre la seguretat ciutadana a
l’Alt Empordà
 23/10/2019

Grup de treball en el que estaran representats de l’administració pública local,
dels estaments judicials i policials, del món de l’Ensenyament i de l’Atenció a la
Joventut
Alcaldes i representants dels Ajuntaments de Figueres, Roses, la Jonquera, Castelló
d’Empúries i l’Escala es van reunir dimarts a la seu del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, responent a la convocatòria de la seva presidenta, Sònia Martínez.
La reunió es va portar a terme per donar compliment a la proposta que es va
prendre al darrer Consell d’Alcaldes, realitzat el passat mes de setembre, i que va
contemplar la creació d’un grup de treball per abordar els problemes de seguretat
ciutadana que s’han donat i es poden produir a la comarca.
Després de comentar alguns aspectes puntuals de la problemàtica, els assistents
van coincidir en el fet que aquesta temàtica supera l’àmbit estrictament municipal i
que és imprescindible que al grup de treball, a banda dels representats dels
Ajuntaments de les principals poblacions de la comarca, també s’hi incorporin
membres dels estaments judicials i policials, del tercer sector així com del món de
l’Ensenyament i l’Atenció a la Joventut.
En aquest sentit, està previst convocar tots aquests actors amb l’objectiu de
radiografiar les diferents problemàtiques relacionades amb la seguretat ciutadana a
l’Alt Empordà i fer-ho amb una mirada molt més àmplia que l’estrictament
municipal.
A iniciativa del grup de treball, la presidenta del Consell Comarcal proposarà al
proper Consell d’Alcaldes, que s’ha de celebrar el pròxim mes de novembre, una
primera mesura consistent en aprovar una moció en la qual es demanarà al
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Departament d’Interior que a les properes promocions de Mossos d’Esquadra hi
hagi un nombre d’agents predefinit que es destini a l’Alt Empordà, per assegurar
l’augment d’efectius a la comarca durant els anys vinents.
Tags: A Roses, Ajuntament de Castelló d'Empúries, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de l’Escala,
Ajuntament de La Jonquera, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Atenció a la Joventut, Badia de Roses, Cap
de Creus, Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell d’Alcaldes, Costa Brava, Empordà,
Ensenyament, Estaments judicials i policials, Girona, Grup de treball, Món de l’Ensenyament, Roses,
seguretat ciutadana, Vila de Roses
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S’ajorna el Fòrum Ciutadà i la conferència
Roses Patrimoni Viu
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Es canvien les dates de celebració del Fòrum Ciutadà i i la conferència Roses
Patrimoni Viu
Amb motiu de les incidències produïdes per l’episodi de fortes pluges viscut durant
les darreres hores, els actes programats per a aquesta tarda a Roses, Fòrum Ciutadà
i conferències Roses Patrimoni Viu, queden ajornats.
Les noves dates de realització són les següents:
-Fòrum Ciutadà de Priorització Pressupostos Participatius 2020:
Dimarts 29 d’octubre, a les 19.30 h, a Ca l’Anita
– Conferència “Història de la Recerca Arqueològica a la Ciutadella de Roses”. Cicle
Roses Patrimoni Viu:
Dimarts 5 de novembre, a les 19.30 h, a Ca l’Anita
Tags: A Roses, Ajornat, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Ca l'Anita, Canvi de dates, Cap
de Creus, Catalunya, Centre Cultural de Ca l’Anita, Conferència Patrimoni Viu, Costa Brava, Empordà, Fòrum
Ciutadà, Girona, Pressupostos Participatius 2020, Pressupostos Participatius de Roses, Roses, Sessi, Vila de
Roses
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Es cala foc la sala de comptadors de la
llum de l’edifici nº 59 del carrer Cap
Norfeu de Roses
 23/10/2019

Els Bombers treballant a l'edifici sinistrat

Els veïns de l’immoble han estat confinats en els seus habitatges mentre els
cossos d’emergència intervenien en el resolució del sinistre patint algun d’ells un
atac d’ansietat
A les 9:30 hores d’aquest matí la Policia Local i els Bombers de Roses han rebut
l’avís que sortia molt de fum de l’edifici nº 59 del carrer Cap Norfeu de Roses, tot just
on hi ha el Centre Mèdic i el supermercat Bon Preu.
5 dotacions dels Bombers i dues patrulles de la Policia Local s’han desplaçat fins al
lloc comprovant que la causa del fum era un curtcircuit produït a la sala dels
comptadors de la llums, al baixos de l’edifici.
Mentre els cossos d’emergència treballaven en la sala de comptadors els veïns de
l’immoble han estat confinats als seus respectius habitatges. “Tot i algun atac
d’ansietat d’algun veí davant l’espectacularitat del sinistre, cap ha resultat ferit,
i tot ha quedat en un fot ensurt”, ha manifestat el regidor de Seguretat Ciutadana,
Joan Plana.
Al lloc també s’han desplaçat tècnics d’Endesa primer tallar el subministrament
elèctric, i després per solucionar l’avaria. ja que d’algun punt de l’edifici veuen sortir
espurnes.
A les 12:30 hores tots els cossos d’emergència han donat per tancat el servei.
Tags: A Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Bombers de Roses, Cap de Creus, Catalunya, Costa Brava,
Empordà, Girona, Policia Local de Roses, Roses, Vila de Roses
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HOME  ROSES  SEGURETAT  LA POLICIA LOCAL DE ROSES HA DUT A TERME UN TOTAL DE 2.532 SERVEIS
AL LLARG DE L’ESTIU 2019 EN ELS DIFERENTS ÀMBITS DE LA SEVA COMPETÈNCIA
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La Policia Local de Roses ha dut
a terme un total de 2.532
serveis al llarg de l’estiu 2019 en
els diferents àmbits de la seva
competència
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El nombre total de productes decomissats de la venda ambulant il·legal
ascendeix a 18.881, quatre cops més que durant 2018
Tot i aquest important increment, els responsables municipals defugen de
valoracions triomfalistes i assenyalen que la solució a la problemàtica del top



valoracions triomfalistes i assenyalen que la solució a la problemàtica del top
manta és encara molt lluny
L’Àrea de Seguretat Ciutadana ha presentat avui la memòria d’actuacions
realitzades per la Policia Local de Roses el passat estiu, període durant el
qual els serveis policials es multipliquen per fer front a l’augment de
necessitats en els diferents àmbits que té assignats, com ara trànsit, civisme,
serveis assistencials, seguretat, mediació, o actuacions vinculades a la venda
ambulant irregular, entre d’altres.
El document recull el nombre total d’actuacions realitzades en matèria de
policia administrativa (288 serveis), assistencial (122), policia comunitària
(617), trànsit (796), via pública (163), seguretat ciutadana (236) i serveis
relacionats amb el medi ambient (146), xifres que es mantenen en els
paràmetres d’anys anteriors.
Les dades més destacables corresponen als resultats assolits en les
actuacions relatives a la venda ambulant il·legal, on l’estratègia impulsada
enguany pel consistori per fer front a aquest fenomen ha estat la
intensificació de l’enretirada de material, duent a terme els controls i
decomissos de productes abans que aquests arribessin al passeig de Santa
Margarida, on tenen lloc les vendes.
Aquestes actuacions fora de les zones del propi passeig han permès que el
nombre d’actuacions realitzades (164), fos més del doble que les dutes a
terme durant l’estiu de 2018, en què s’arribà a 72 intervencions. Pel que fa
als resultats assolits en la quantitat de material intervingut, aquest ha passat
a multiplicar-se per 4, amb 18.881 productes decomissats, front els 4.713
de l’any passat. Cal destacar que aquest important augment acompleix els
objectius marcats a l’inici de temporada amb el canvi d’estratègia fixat:
minimitzar la rendibilitat que els venedors obtenen i garantir la
seguretat i integritat de veïns, agents policials i dels propis manters.
En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha
assenyalat: “La Policia ha d’actuar davant d’un fenomen il·legal, però ho ha de fer
forma proporcional, minimitzant el risc de danys i tenint present que es tracta
d’un col·lectiu vulnerable”. D’altra banda, cal remarcar que la valoració pel que fa
a la venda ambulant es bona, però no triomfalista. El “top-manta” no és un
problema de seguretat ciutadana, és un problema social que només en les seves
conseqüències acaba afectant l’àmbit de la seguretat ciutadana. Per tant, fins que
no s’abordi el problema d’arrel des de l’àmbit social, només amb la intervenció de
la Policia tan sols podem aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a
posar fi al fenomen”.
Posar en coneixement de la ciutadania
Tota la informació recollida ha estat ara editada en format de butlletí
digital, el qual es difondrà a partir d’avui a través de la web municipal,
xarxes socials, etc. D’aquesta manera, es vol posar a l’abast de tota la
ciutadania les dades de la tasca realitzada, donant a conèixer la tipologia
d’actuacions i resultats en cada àmbit dels serveis policials d’una forma clara
i concreta.
Reforç d’estiu
Com s’anunciava el passat mes de juny, la Policia Local ha reforçat la seva
plantilla durant la temporada d’estiu per dimensionar-la d’acord a les
necessitats que comporten l’augment de gran nombre d’activitats
(esdeveniments a l’aire lliure, activitat comercial i hostalera, dispersió de la
població per urbanitzacions i zones aïllades del terme municipal, riscos
naturals, etc). Cal destacar que actuacions quotidianes policials tals com
l’enretirada de vehicles de la via pública, les detencions policials, els serveis
assistencials i comunitaris, les instruccions d’atestats o l’assistència a
accidents, s’incrementen a la població en una proporció d’1 a 6 de mitjana
en comparació amb els mesos de novembre a març.

en comparació amb els mesos de novembre a març.
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat“els importants esforços
municipals realitzats durant els darrers anys per dotar el cos de la policia local
dels efectius i instruments necessaris”. Enguany, aquest reforç ha consistit en la
contractació de 8 agents interins durant un període de 6 mesos, en la
incorporació de 3 noves places d’agent fixes que estaven vacants i en la
restricció de fer vacances del personal durant l’estiu, fet que permet
mantenir tota la temporada el 100% de la plantilla en servei. “Tot i el bon
retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material
decomissat”, ha remarcat, “en cap cas volem donar un missatge de tranquil·litat
entorn a la problemàtica que representa per al municipi el top manta i som
plenament conscients que, malauradament, la solució es troba encara llunyana”.
(26)
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Els ajuntaments de Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà, Colera i
Portbou i la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris i les
oficines de turisme del territori, han impulsat el Projecte Eurodistricte del
sender litoral entre Roses i Argelès-sur-Mer, que té per objectiu donar a
conèixer el patrimoni natural, cultural i històric d’aquests municipis, a través
de la ruta de 80 km que els enllaça.
El projecte és fruit del treball conjunt entre els ajuntaments i pretén posar
en valor les riqueses i els atractius turístics de la costa catalana i la connexió



en valor les riqueses i els atractius turístics de la costa catalana i la connexió
entre dos països a través de la natura, entre Argelès-sur-Mer i Roses. En
total, es proposen 10 trams de ruta consultables a través del portal
web https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/, que inclou una
extensa informació sobre els diferents punts d’interès, itineraris a seguir, etc.
La web ofereix informació tant de rutes a peu per fer senderisme com per a
la pràctica del submarinisme, amb informació detallada de característiques,
grau de dificultat, distància, profunditat i què es pot veure a cada
localització. Permet també visionar els itineraris en 3D, descarregar mapes i
rutes, etc.
A més, s’ha editat material gràfic en format paper, que en el cas de Roses es
troba disponible a l’Oficina de Turisme.
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ANDORRA
El consistori destaca que és una problemàtica "social" i que la solució encara
"està lluny"

ACN
Roses.‐La Policia Local de Roses ﴾Alt Empordà﴿ ha comissat 18.881 productes del
top manta, quatre vegades més que fa un any quan van ser 4.713 articles.És el
balanç que s'ha donat a conèixer des de l'Àrea de Seguretat ciutadana de
l'Ajuntament a partir de la memòria d'actuacions. Des del consistori, s'ha
subratllat que la problemàtica de la venda ambulant irregular s'ha abordat amb
una nova estratègia, com és "minimitzar la rendibilitat' que els venedors
obtenen i "garantir la seguretat i integritat" de veïns, agents policials i els propis
manters. Malgrat l'augment del material comissat, els responsables municipals
defugen de valoracions "triomfalistes" i assenyalen que és un problema "social" i
que la solució encara "està lluny".
Les 164 actuacions policials que s'han fet a Roses ﴾Alt Empordà﴿ enfront de les
72 que es van fer l'estiu passat s'han centrat fora de les zones del passeig.
Aquest augment d'actuacions i del material comissat es deu al canvi d'estratègia
policial davant aquest fenomen, que s'ha centrat en la "intensificació de la
retirada del material" amb controls i decomisos de productes abans que
arribessin al passeig de Santa Margarida, que és l'indret on es concentra la
venda ambulant. Durant el balanç d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat
Ciutadana, Joan Plana, ha destacat que aquest és un fenomen il·legal però que la
policia ha d'actuar de forma "proporcional, minimitzant el risc de danys i tenint
present que es tracta d’un col·lectiu vulnerable". També han defugit fer una
lectura "triomfalista" dels resultats tot recordant que aquest "no és un problema
de seguretat ciutadana sinó social". "Només en les seves conseqüències acaba
afectant la seguretat ciutadana i fins que no s'abordi el problema des de l'àmbit
social, només amb la intervenció de la Policia tan sols podem aspirar a controlar
i minimitzar les conseqüències, no a posar fi al fenomen", ha afirmat Plana. Pel
que fa al global d'actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis durant l'estiu,
dels quals 796 actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288
d'administratives; 236 de seguretat ciutadana, 122 assistencials, 163 de via
pública, i 146 serveis relacionats amb el medi ambient. Unes xifres similars a
altres anys. Reforç policial a l'estiuAquest estiu s'ha reforçat la plantilla del cos
per poder atendre l'augment de l'activitat a aquest municipi de costa. Cal
destacar que actuacions quotidianes policials com l’enretirada de vehicles de la
via pública, les detencions policials, els serveis assistencials i comunitaris, les
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via pública, les detencions policials, els serveis assistencials i comunitaris, les
instruccions d'atestats o l'assistència a accidents s'incrementen a la població en
una proporció d'1 a 6 de mitjana en comparació amb els mesos de novembre a
març.L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l'esfors dels últims anys
per "dotar el cos dels efectius i instruments necessaris". Aquesta temporada
s'han contractat vuit agents interins durant sis mesos, s'han incorporat tres
noves places fixes que hi havia vacants i s'han restringit les vacances de tota la
plantilla de manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu.
Tot i el bon retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de
material decomissat", ha remarcat l'alcaldessa, "en cap cas volem donar un
missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica que representa per al municipi
el top manta i som plenament conscients que, malauradament, la solució es
troba encara llunyana".
Segueix‐nos a: @AlDiaCat
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La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha comissat 18.881 productes del top

Adeu a la gota freda: torna la
calma a partir d’aquest dijous

La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha comissat 18.881 productes del top
manta, quatre vegades més que fa un any quan van ser 4.713 articles. És el balanç
que s'ha donat a conèixer des de l'Àrea de Seguretat ciutadana de l'Ajuntament a
partir de la memòria d'actuacions. Des del consistori, s'ha subratllat que la
problemàtica de la venda ambulant irregular s'ha abordat amb una nova
estratègia, com és «minimitzar la rendibilitat» que els venedors obtenen i «garantir
la seguretat i integritat» de veïns, agents policials i els mateixos manters. Malgrat
l'augment del material comissat, els responsables municipals defugen de
valoracions «triomfalistes» i assenyalen que és un problema «social» i que la
solució encara «està lluny».
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Les 164 actuacions policials que s'han fet a Roses (Alt Empordà) enfront de les 72
que es van fer l'estiu passat s'han centrat fora de les zones del passeig. Aquest
augment d'actuacions i del material comissat es deu al canvi d'estratègia policial
davant aquest fenomen, que s'ha centrat en la «intensificació de la retirada del
material» amb controls i decomisos de productes abans que arribessin al passeig
de Santa Margarida, que és l'indret on es concentra la venda ambulant.

«No és un problema de seguretat ciutadana sinó social»
Durant el balanç d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana,
ha destacat que aquest és un fenomen il·legal però que la policia ha d'actuar de
forma «proporcional, minimitzant el risc de danys i tenint present que es tracta
d’un col·lectiu vulnerable». També han defugit fer una lectura «triomfalista» dels
resultats tot recordant que aquest «no és un problema de seguretat ciutadana sinó
social». «Només en les seves conseqüències acaba afectant la seguretat ciutadana i
fins que no s'abordi el problema des de l'àmbit social, només amb la intervenció de
la Policia tan sols podem aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a
posar fi al fenomen», ha afirmat Plana.
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Catalunya Misteriosa i…
Pel que fa al global d'actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis durant l'estiu,
dels quals 796 actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288
d'administratives; 236 de seguretat ciutadana, 122 assistencials, 163 de via pública, i
146 serveis relacionats amb el medi ambient. Unes xifres similars a altres anys.
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Aquest estiu s'ha reforçat la plantilla del cos per poder atendre l'augment de
l'activitat a aquest municipi de costa. Cal destacar que actuacions quotidianes
policials com l’enretirada de vehicles de la via pública, les detencions policials, els
serveis assistencials i comunitaris, les instruccions d'atestats o l'assistència a
accidents s'incrementen a la població en una proporció d'1 a 6 de mitjana en
comparació amb els mesos de novembre a març.
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L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l'esforç dels últims anys per
«dotar el cos dels efectius i instruments necessaris». «Aquesta temporada s'han
contractat vuit agents interins durant sis mesos, s'han incorporat tres noves places
fixes que hi havia vacants i s'han restringit les vacances de tota la plantilla de
manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu. Tot i el bon
retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material
decomissat», ha remarcat l'alcaldessa, «en cap cas volem donar un missatge de
tranquil·litat entorn de la problemàtica que representa per al municipi el top manta
i som plenament conscients que, malauradament, la solució es troba encara
llunyana».
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Roses multiplica per quatre els
productes comisats al ‘top manta’
en un any
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La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha comissat 18.881 productes del
‘top manta’, quatre vegades més que fa un any quan van ser 4.713 articles. És
el balanç que s’ha donat a conèixer des de l’Àrea de Seguretat ciutadana de
l’Ajuntament a partir de la memòria d’actuacions. Des del consistori, s’ha
subratllat que la problemàtica de la venda ambulant irregular s’ha abordat
amb una nova estratègia, com és “minimitzar la rendibilitat’ que els venedors
obtenen i “garantir la seguretat i integritat” de veïns, agents policials i els
propis manters.

L’exhumació de
Franco: tot el que
has de saber
abans que el
dictador surti del
Valle de los
Caídos

Durant el balanç d’aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan
Plana, ha defugit fer una lectura “triomfalista” dels resultats tot recordant que
aquest “no és un problema de seguretat ciutadana sinó social”. “Només en les
seves conseqüències acaba afectant la seguretat ciutadana i fins que no
s’abordi el problema des de l’àmbit social, només amb la intervenció de la
Policia tan sols podem aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a
posar fi al fenomen”, ha afirmat Plana.
Aquesta temporada s’han contractat vuit agents interins durant sis mesos,
s’han incorporat tres noves places fixes que hi havia vacants i s’han restringit
les vacances de tota la plantilla de manera que el conjunt dels policies han
estat de servei aquest estiu.
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha subratllat, però, que no han
aconseguit resoldre la problemàtica. “En cap cas volem donar un missatge de

“Triomf sense
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aconseguit resoldre la problemàtica. “En cap cas volem donar un missatge de
tranquil·litat entorn a la problemàtica que representa per al municipi el top
manta i som plenament conscients que, malauradament, la solució es troba
encara llunyana”, ha remarcat en un comunicat.
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