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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

Article del periodista i historiador Carles Rahola (Cadaqués, 1881 - Girona, 1939) inserit tal dia com avui a La Publicitat
(29-VII-1930), i foto d’un carrer de Roses a finals del segle XIX (Arxiu del CEC). L’autor citat per Rahola, Cénac-Moncaut
(Saint-Élix, Gers, 1814-1871), era un divulgador prolífic i erudit amb molta obra sobre la Gascunya i els Pirineus.

Un escriptor francès a Roses (1861/1930)

J

a ens hem referit en una altra nota a
Cénac-Moncaut, home de lletres, historiador i arqueòleg francès encarregat, a mitjans del segle passat, de diverses
missions científiques als Pirineus i a la Península. Cénac-Moncaut anota les seves impressions en el seu llibre L’Espagne inconnue,
publicat a París l’any 1861, poc abans d’obrirse les carreteres i els camins de ferro entre
Espanya i França. L’autor era un esperit conreat, i és plaent de seguir-lo mentre recorre
la nostra terra amb la diligència, encara que
de vegades incorri en inexactituds i hom no
pugui subscriure sempre els seus judicis. A
mitjans d’octubre, Cénac-Moncaut s’atura
a Roses i, fatigat per “un sol ardent”, es refugia sota l’emparrat d’una “posada” –aquest
nom plau molt als escriptors francesos que
visiten Espanya–, que deuria ésser el mateix
hostal o fonda que hem vist, almenys des de

Gaudeix online dels mots encreuats de l’ARA a
http://passatemps.ara.cat

les darreries del segle passat, a l’entrada de la
població, prop de la Ciutadella i dominant la
mar blava. Cénar-Moncaut, en una breu evocació històrica, posa de relleu la importància
de Roses i de la seva ciutadella en temps de
guerra. “Les seves casetes blanques –diu– tenen llurs façanes a migdia, per tal de veure
al mateix temps el sol i la mar que banya el
moll. Aquest lloc, tan sovint citat en les nostres expedicions a Catalunya, dipòsit dels
nostres queviures, port de les nostres esquadres, en les guerres de Felip l’Ardit, de Lluis
XIII, de Napoleó, compartí ben sovint els
nostres èxits i els nostres revessos. Tomba de
molts milers dels nostres compatriotes, té
dret a tot el nostre afecte, a tots els nostres
respectes. Abandonat, però, pel comerç, àdhuc per la guarnició espanyola, que ja no ocupa les belles ruïnes de la seva ciutadella, sembla sospirar i somniar en la peresa i la tran-

quil·litat d’una ciutat d’Orient; ni un turista
no ve a dibuixar les seves muralles destruïdes, ni un viatjant de comerç no ve a obrirhi el seu carnet.” D’aleshores ençà, Roses ha
progressat notablement i avui s’hi nota, sobretot durant la temporada d’estiu, força activitat. No hi manquen estiuejants, turistes
més o menys artistes, viatjants comercials,
recaders... La famosa ciutadella, tanmateix,
és més abandonada que mai, i hom ha començat a treure’n els millors carreus, amb indignació dels qui estimen les coses del passat
i saben prou bé que aquelles velles pedres donen a la vila de Roses un to de noblesa i un aspecte d’austera bellesa, que res –i molt
menys els xalets inelegants i mediocres que
hom construís en aquell indret– no podria
substituir.

Carles Rahola 1930
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El gastrònom Jaume Fàbrega convida a descobrir una de les cuines
més autèntiques: ‘La cuina de la Costa Brava i el Pirineu de Girona’

CÒMIC

El paisatge a la cassola

Albert Mañosa i Oriol de la
Torre, tots dos nascuts a Sentmenat el 1978, han guanyat la
segona edició del premi Bruguera de còmic i novel·la gràfica, dotat amb 12.000 euros,
amb l’obra La extremaunción.
Aquest premi es va posar en
marxa amb la finalitat de fer
cada any un homenatge a la
història de la mítica editorial
barcelonina Bruguera (que
publicarà l’obra guanyadora) i
donar visibilitat a les noves generacions d’historietistes.

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

“Hi ha tres plats del país,
sobretot, que fan rodar el
cap a la gent. La fascinació
que produeixen és tan
gran que moltes persones,
per tenir-los, farien dues
hores de camí, sense el que
ací en diem rumiar.
Aquests plats són: l’arròs
negre amb marisc i un bon
sofregit, el niu, amb peixopalo, tripes de bacallà, un
colomí i allioli, i la llagosta
amb pollastre. Nosaltres
mateixos, el grup dels
meus amics, concedim a
aquestes coses una considerable importància.” Ho
diu Josep Pla a El quadern
gris (1966) i ho recull el
gastrònom Jaume Fàbrega per destacar com el
mar i muntanya, amb l’exemple paradigmàtic del
niu (es niu) –“una cuina
forassenyada (aparentment), barroca (amb un
ordre) i un xic surrealista
(l’enginy)”– han contribuït a poder considerar la
cuina de la Costa Brava
“d’un estil únic a tot el
món”. Com a molt, se la podria comparar amb la que
fan al Vietnam, matisa

1180054-1231530L

Albert Mañosa i
Oriol de la Torre,
premi Bruguera

■ REDACCIÓ

SUBVENCIONS

Mig milió per al
Macba, mig milió
per als llibreters

Les colles de surers de Palafrugell solien menjar els dilluns a la barraca ■ MUSEU DEL SURO

aquest periodista, escriptor i gastrònom que fa
anys que estudia i divulga
la nostra cuina.
Mentre
confecciona
quatre llibres més, acaba
de publicar aquest La cuina de la Costa Brava i el
Pirineu de Girona (Viena
Edicions), en què recull un
receptari de fins a 200
plats característics i ofereix un repàs dels productes que la defineixen. “El
paisatge posat a la casso-

la”, com resumeix.
Amb un pròleg del cuiner Joan Roca, el llibre recorda que, si bé actualment la gastronomia
d’aquestes terres rep elogis arreu gràcies al renom
que li han atorgat cuiners
excepcionals com ara els
mateixos germans Roca,
Fina Casadevall, Josep
Mercader i, per adopció,
Ferran Adrià des d’El Bulli
de Roses, la cuina gironina
pertany també a “les mes-

tresses de casa, els restauradors anònims, els pagesos i els pescadors que, de
mica en mica, han anat
elaborant tot un seguit de
plats variats i amb segell
propi”. Com ara les diverses variants del mar i
muntanya, ben representades amb aquest plat
d’arquitectura binària esmentat com és el niu, perquè hi conté ocells. És propi de Palafrugell i l’àrea
d’influència i l’autor apro-

fita per reivindicar que
creu que cal atorgar-ne
l’autoria als tapers, més
que als pescadors, els
grans oblidats. Com a curiositat, explica que a Cassà de la Selva, per exemple, hi inclouen granotes.
Així que, amb apunts
d’història, el receptari i
uns apèndixs al voltant
dels vins i les rutes gastronòmiques, les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides i un llistat de campanyes, jornades i festes gastronòmiques, el llibre és
un altre imprescindible
per als qui estimen la cultura i el bon viure. ■

El govern ha aprovat concedir,
a través del Departament de
Cultura, una subvenció al
Consorci del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(Macba) per un import de
500.000 euros per al finançament de les despeses de funcionament de l’entitat durant
l’any 2020. L’objectiu és compensar la caiguda d’ingressos
propis i cobrir en part el dèficit produït per l’impacte de la
pandèmia. D’altra banda, el
govern també ha aprovat concedir, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals, una subvenció de
500.000 euros al Gremi de
Llibreters de Catalunya per
organitzar la campanya Fas 6
anys. Tria un llibre, del pla nacional de lectura. ■ X.C.
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Diari de Girona

Comarques

Nits tropicals arreu de la província i
termòmetres per sobre dels 35 graus
Anunciada una onada de calor a partir de demà, amb temperatures superiors als 40 graus

Suspesa la Fira
del Bolet a
Llagostera per
precaució davant
la crisi sanitària

CLÀUDIA SACREST/EVA BATLLE GIRONA

DdG LLAGOSTERA

■ Les dues últimes nits han estat
d’insomni en molts punts de la
demarcació per les altes temperatures registrades, que han superat
els 20 graus en diversos punts de
la província –com ara Roses– i que
han fet viure una nit tropical en la
qual ha costat poder agafar el son.
Les temperatures altes, però,
no ho són només de nit i matinada, sinó que l’arrencada de setmana ha suposat un episodi de calor
molt destacat durant el dia. A Girona, per exemple, ahir es van assolir els 35 graus de màxima al
migdia, segons les dades registrades pel Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat).
Destaca especialment la humitat, que arriba a gairebé el 70% de
mitjana, tot i que en certes hores
de la nit –com a les quatre de la
matinada d’entre dilluns i dimarts, per exemple–, a Girona es
van assolir màxims del 95% d’humitat relativa. Arran de mar, també s’han registrat nits tropicals
com la viscuda a Roses, amb 22,5
graus de mínima entre dilluns i dimarts.
A altres punts de la demarcació
les temperatures també van situar-se entre els 34 i 35 graus de
màxima després que dilluns
s’arribés al pic de 35,5 graus a Tallada d’Empordà. En aquest sentit, el Meteocat té vigent un avís
per calor aquesta setmana i Protecció Civil va emetre també un
avís de risc especialment per l’Alt
Empordà per altes temperatures,
ja que és on el termòmetre ha repuntat més, especialment a les zones d’interior durant el dia.
Per aquest motiu, Protecció Civil recomana beure molta aigua,
fer àpats lleugers, que els nens i la

TERMOCLUB, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a
los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que
se celebrará en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono
Industrial Gaserans, calle B, esquina calle D, en primera
convocatoria, el día 16 de septiembre de 2020, a las diez
horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al
ejercicio 2019.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio
2019.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el
Órgano de Administración en el ejercicio 2019.
Cuarto.- Reglamento de régimen interno: ratificación, y
en su caso, modificación.
Quinto.- Prórroga del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y
ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General en
relación a los anteriores puntos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener
de forma inmediata y gratuita los documentos que seran
sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
Sant Feliu de Buixalleu, 23 de julio de 2.020.- El Presidente del Consejo de Administración. Sr. Ramon Gonzalez Escalante.

Veïns al centre de Girona, ahir, intentant pal·liar la calor. MARC MARTÍ

gent gran no surtin al carrer a les
hores centrals del dia, romandre
a les zones climatitzades i hidratar
les mascotes, a les quals no cal
treure a passejar a les hores de
més calor.
Onada de calor arreu del país
L’Agència Estatal de Meteorologia
(Aemet) va avançar que aquest dijous comença la primera onada
de calor amb altes temperatures
que afectaran diferents punts del
país ﬁns dissabte, especialment el
País Basc i altres regions del nord
d’Espanya. El motiu, segons l’Aemet, és una massa càlida d’origen
africà que assetjarà tot el territori,
unida a la forta insolació característica de ple estiu.

Les temperatures pujaran al
nord-est del país i s’esperen temperatures ﬁns als 40 graus en
punts dels rius Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. A la resta del
territori, el termòmetre se situarà
entre els 36 i 38 graus.
Al nord, com el País Basc, serà
on s’experimentarà un ascens
«extraordinari» segons l’Aemet, ja
que preveu per demà una pujada
de 10 graus per l’entrada del vent
del sud, que divendres anirà cap
al descens.
Les altes temperatures, però,
aguantaran arreu ﬁns diumenge.
A partir de llavors, s’espera que la
baixada vagi estenent-se progressivament altra vegada a totes les
zones.

Arran de mar
es registren
nits molt
caloroses,
com la viscuda
a Roses,
amb 22,5 graus
de mínima

■ L’Ajuntament de Llagostera ha
decidit aquesta setmana suspendre l’edició 2020 de la Fira del Bolet, prevista per al proper 12 d’octubre, davant la situació actual
provocada per la crisi sanitària de
la covid-19. Segons assenyalen
des del consistori, les recomanacions del PROCICAT «fan inviable» la celebració de la divuitena
edició de «la ﬁra més important
del municipi, que cada any aplega
milers de visitants al nucli antic».
El regidor de Promoció Econòmica i Festes, Eduard Díaz, va explicar que només es mantindrà la
celebració del Showcooking, el
lliurament de premis, el concurs
de caçar bolets i les jornades gastronòmiques de la Cuina del Bolet.
La decisió s’ha pres, apunta l’Ajuntament, després de parlar amb tots
els agents implicats i valorar diverses opcions i, en especial, «no poder evitar les aglomeracions de
gent vingudes majoritàriament de
les comarques gironines, barcelonines i del sud de França». A més,
a tot això s’afegeix que la festa major, ajornada el passat mes de maig
i que havia de coincidir amb la Fira
del Bolet, veurà reduïda també la
seva programació. En aquest sentit, no hi haurà concerts de nit ni
cap acte on es puguin produir
aglomeracions de gent. Pel que fa
a la zona de ﬁres, l’Ajuntament
està pendent de les indicacions i
protocols per part de les autoritats
competents. Tot i així, es mantindran els actes socioculturals de
petit format on es puguin garantir
els controls d’aforament i totes les
mesures de seguretat. Des de les
regidories de Cultura i Festes, se
seguirà programant i/o adaptant
actes culturals.

La pensió mitjana gironina Ajuntaments independentistes,
se situa a 932 euros i queda contra la justícia «arbitrària»
per sota de la catalana
ACN EL PORT DE LA SELVA

L’import mitjà a Catalunya

durant el mes de juliol puja
fins a 1.049 euros, un 2,1%
més que el juliol del 2019
DdG GIRONA

Tot i que la mitjana de les pensions en tot el territori català durant
el mes de juliol arriba als 1.049 euros i supera la mitjana de tot l’Estat
(1.011,84 euros), a la província de
Girona la mitjana de les pensions
es queda enrere d’ambdós llindars,
sense arribar al miler d’euros, i se
situa en 932,83 euros.
Ara bé, l’augment de les pen-

sions gironines respecte al juliol del
2019 és lleugerament més elevat, ja
que han pujat un 2,3%, mentre que
a Catalunya ho ha fet en un 2,12%
i a Espanya un 2%,segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i
Migracions.
Quant al nombre de pensions
abonades, a Catalunya es van reduir un 0,18%, ﬁns a 1.732.231, xifra
que representa el 17,7% del total. Al
conjunt de l'Estat, en canvi, va augmentar un 0,23%, ﬁns als 9.767.050
de pensions. D'altra banda, la majoria de prestacions a Catalunya
(1,1 milions) van ser les de jubilació, que es van situar en els 1.183,4
euros de mitjana.

■ L'Associació de Municipis per
la Independència (AMI) ha acordat «passar a l'atac» i denunciar
«actituds arbitràries» de la justícia
«cap al món independentista». El
president, Josep Maria Cervera,
ha explicat que han decidit recórrer a la via judicial per «assenyalar» les vulneracions de drets per
part del sistema judicial i de l'advocacia de l'Estat en les sentències
que imposen costes processals
«que estan lluny de ser proporcionades» als ajuntaments pel pagament de les quotes a l'AMI. «L'acció de la justícia espanyola no
s'atura, i en el cas de la nostra entitat, tampoc», ha dit. El president
admet que segurament tindran
«poc recorregut» a la justícia es-

panyola però sosté que serviran
per continuar posant sobre la taula «la repressió». «El que hem estat
fent ﬁns ara ha estat defensar-nos
i el que tenim ganes de fer és passar a l'atac i qüestionar les actituds
arbitràries de l'estat espanyol amb
el món independentista», ha aﬁrmat Cervera, que ha detallat que
la reunió del consell directiu
d'aquest dimarts al Port de la Selva ha acordat recórrer a la via judicial per «assenyalar» amb les
«seves eines» les vulneracions de
drets cap al món local. En aquest
sentit, Cervera ha aﬁrmat que la
imposició de les despeses processals als ajuntaments a les sentències contra l'adhesió a l'AMI demostren que «ser independentista té un cost».
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On comença el glamur
Bàrbara Julbe
Girona

A l’espai natural
protegit de
CastellCap Roig
s’hi erigeix la
Barraca d’en Dalí,
construïda pel
mecenes Puig
Palau perquè
l’artista hi pintés
els seus quadres

N

omés quatre esgla
ons porten a una de
les construccions
més surrealistes.
Una edificació, sen
se cap senyalització, que apareix
del nores a l’espai protegit del pa
ratge natural de CastellCap Roig,
a Palamós. La porta esbiaixada
obliga a entrarhi de costat, com
deixant enrere qualsevol pen
sament racional i lògic, per endin
sarse a una cosa suposadament
onírica. A què? A la imaginació,
perquè a dins només hi ha fulles i
branques dels arbres que s’han co
latperlesclaraboiesd’aquestespai
buit, actualment tancat al públic.
Però l’atractiu que té és colossal.
És la Barraca d’en Dalí. Sí, la del
geni empordanès. Alberto Puig
Palau, empresari tèxtil i mecenes
(“tío Alberto” a la cançó de Joan
Manuel Serrat), propietari de Mas
Castell (un palau renaixentista de
nova planta a la finca), va fer cons
truir aquesta edificació de pedra
curiosa perquè el seu amic Dalí,
que havia tornat dels Estats Units i
ja despuntava amb les seves singu
lars creacions, hi pogués pintar.
El mateix artista, en la seva fa
ceta de dissenyador i interiorista,
va fer el dibuix de com havia de ser
el seu taller, amb la porta obliqua i
les dues claraboies i finestres, una
aquarel∙ladel1948queesconserva

PERE DURAN / NORD MEDIA

Als anys 30 es van reunir
en una desconeguda
platja de Castell polítics,
aristòcrates i artistes,
entre els quals el pintor
SABÍEU QUE...?
® Dalí va fer el dibuix de
com havia de ser el seu
taller, una aquarel∙la
del 1948 que es conser
va a la Fundació Dalí
® El geni empordanès i
Puig Palau es van co
nèixer a les trobades
glamuroses a Mas Juny,
propietat del pintor
Josep Maria Sert
® El paratge també in
clou el testimoni d’un
poblat iber i l’estudi de
Sert

a la Fundació GalaSalvador Dalí.
El geni, que va passar algunes tem
porades amb Puig Palau, tot i això,
no la va utilitzar. Almenys, no
consta.VapreferirPortlligat.“Dalí
va arribar una nit plujosa amb Gala
a la casa de Puig Palau. Ella condu
ïa el Cadillac negre que s’exposa a
Figueres, i van quedar encallats
pel fang dels senders de Castell. La
idea era que s’hi quedés una tem
porada llarga per pintar. A Puig
PalauliinteressavalafiguradeDa
lí”, diu l’historiador i escriptor
Lluís Molinas.
Dalí i Puig Palau es coneixien de
feia anys, d’aquelles trobades cos
mopolites i elegants que tenien
lloc als anys trenta a Mas Juny, la
masia ubicada sobre cala s’Alguer
a la mateixa finca. Llavors els pro
pietaris eren un dels pintors cata
lans més cotitzats del món, Josep
Maria Sert, i la seva dona, la prin
cesa georgiana Roussy Mdivani.
EnunaplatjadesconegudadeCas
tell,ambproufeinestransitadaper
pescadors, es van donar cita al Mas
Juny artistes, polítics i aristò
crates. Personalitats d’àmbits di
versos com Coco Chanel, Marlene
Dietrich, Visconti, Paul Morand,

BARRACA D’EN DALÍ
La singular construcció
és a 250 metres de la platja
però no està senyalitzada

E SANT MATEU
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Francesc Macià, Josep Pla o un jo
ve Dalí. Va ser el principi de l’arri
bada del glamur a la Costa Brava i
la internacionalització d’un parat
ge de pinedes, alzinars i suredes
envoltat de puresa, una naturalitat
que encara es conserva. “Sert volia
ajudar les generacions més joves, i
Dalí era una persona amb inquie
tuds, tocs originals, eloqüència, in
tel∙ligència, cultura i una punta de
delirium tremens. Sert hi connec
ta, i d’alguna manera l’apadrina i
l’introdueix en les relacions públi
ques i socials”, descriu l’editor de
la Revista Bonart, Ricard Planas.
Però l’accident del príncep Alexis
Mdivani, germà de Roussy, i la
seva amant el 1935 a Albons men
tre es dirigien amb cotxe a l’estació
detrendePortbou,desprésdepas
sar uns dies a Mas Juny, va posar fi
a aquestes trobades, que anys més
tard va emular Puig Palau, el nou
propietari de la finca (amb els seus
dos germans, Jorge i Isabel).
Avatars que configuren l’esde
venirdelahistòria.Laquebusques
o t’expliquen perquè no s’anuncia
en cartells ni indicacions que et
portin des de la platja de Castell (al
camí de ronda a Calella de Pala
frugell) fins a la barraca. Sense ar
tefactes. Verge. Com aquest pa
ratge, blindat de projectes urba
nístics gràcies a la força popular
liderada per l’antiga associació
Salvem Castell i on, a part de Mas
Castell i Mas Juny, hi ha el que va
ser l’estudi de Sert i un poblat iber
sobre el turó de sa Cobertera. “No
tots els ibers eren agricultors.
Aquests eren comerciants i na
vegants i, per què no, potser pes
cadors”, destaca Raül Mata, tècnic
del Museu de la Pesca.
“No fa falta anunciar tots els ele
ments. La massificació fa perdre
encant i valor. És màgic que hi hagi
records amagats, i el que vulgui fer
l’esforçdedescobrirlabarracatro
barà la manera de ferho”, destaca
Josep Vilanova, exmembre de Sal
vem Castell. Però el 2021, segur, hi
haurà més referències i noves pis
tes: “El pas de Dalí per aquestes
cales, de què consten imatges, es
recrearà amb una mostra tem
poral a la capella del Carme de
Palamós per poder explicar quins
van ser els primers passos del ge
ni”, avança el director del Museu
de la Pesca, Miquel Martí. I amb
aixòesdonaràvisibilitatalaBarra
ca d’en Dalí. Inevitable: és la pri
mera construcció daliniana a les
portes de la Costa Brava.c

El ‘top manta’ torna
al passeig de Roses
SÍLVIA OLLER Girona

El top manta ha tornat a Roses
com passa cada estiu des de fa una
dècada. Uns 150 venedors il∙legals
se citen diàriament al passeig ma
rítim Santa Margarida sense que
l’Ajuntament hagi pogut trobar la
tecla per aturar la situació que
perjudica els comerciants, que
aquest any, a més, han vist caure
els ingressos per la Covid19.
“Aquest any serà la ruïna per a

molts, al setembre alguns tanca
ran”, es lamenta Ricardo Moraes,
president de l’Associació de Co
merciants de Santa Margarida. El
col∙lectiu es manifesta diàriament
des de dijous per demanar al Con
sistoriqueposifialavendail∙legal.
Els últims anys l’Ajuntament ha
utilitzat diverses fórmules: des de
policia uniformada fins a agents
de paisà que intercepten la merca
deria abans no arribi al passeig,
però cap no ha resultat efectiva.c

Manters aquest cap de setmana al passeig marítim de Roses

PERE DURAN / NORD MEDIA
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Alt Empordà 19

Y mesures. ban d’alcaldia

Y MOBILITAT. per l’augment de casos de covid-19

Y política. pp de girona

El Port de la Selva
suspèn els actes
culturals i lúdics
per evitar contagis

França no descarta tancar la
frontera amb l’Alt Empordà

Olmedo demana
responsabilitats per
la situació de Covid
a l’Alt Empordà

Redacció/ACN l el port de la selva

G. Visa l figueres

Redacció l FIGUERES

nn L’alerta a l’Alt Empordà pel
coronavirus està obligant els
municipis a prendre noves mesures després de la represa. Al
Port de la Selva, l’alcalde, Josep
M. Cervera, va emetre un ban
divendres passat fent una crida
a la «prudència» i a la «responsabilitat» de tothom per protegir-se contra la Covid-19. En el
ban, l’Ajuntament informa de
la suspensió sense nova data
de tots els actes culturals i lúdics previstos. De moment, al
poble no hi consta cap positiu
per coronavirus i totes les persones considerades sospitoses
d’infecció han donat negatiu al
test. Tot i això, Cervera recorda
que hi ha qui és asimptomàtic i
transmet el virus. També alerta
que arreu de l’Alt Empordà «hi
un degoteig diari de positius
que genera preocupació». n

Creix la preocupació a la comarca per un possible tancament
de la frontera entre França i Espanya. Aquest extrem no està descartat per les autoritats del país
gal, que segueixen molt de prop la
situació del SARS-CoV-2 a Catalunya. El primer ministre francès,
Jean Castex, va assegurar dissabte que aquesta qüestió es tractaria amb les autoritats espanyoles.
La frontera entre França i Espanya es va reobrir el 21 de juny.
Sobre un possible tancament,
l’alcaldessa de Figueres, Agnès
Lladó, va dir ahir que «seria una
decisió desencertada i irresponsable». Va afegir: «Va ser França
qui va decidir reobrir i el virus
hi és, a Figueres, Perpinyà, París i Barcelona». Lladó va aprofitar també per demanar transparència a tothom pel que fa a les
dades.n
nn

Y cadaqués. pla de xoc per la covid

Cinc agents cívics vetllen
per la seguretat sanitària

21 de juny. Fa un mes es va aixecar el bloqueig fronterer amb França

nn L’Ajuntament de Cadaqués
disposa de cinc agents cívics que
realitzen tasques d’informació,
sensibilització i promoció d’actituds cíviques amb relació a les
normes de seguretat sanitària.
La mesura forma part del Pla de
xoc per la Covid-19 i se centra en
els punts de més afluència del
municipi. Treballaran en horari nocturn a la Felipa (C. Miquel
Rosset). Els agents cívics tenen
el suport dels serveis marítims

i, en moments puntuals, de Protecció Civil, i estan coordinats
per la policia local. Des del consistori apel·len a la responsabilitat perquè es limiti el contacte
social i les aglomeracions.n

ÀNGEL REYNAL

Y dades actualitzades de la covid-19

175 casos nous des de l’1 de juliol
La Covid-19 a la comarca s’enfila als 867 casos positius acumulats. Des de l’1 de juliol això
representa 175 registres nous.
Pel que fa a sospitosos (persones sense prova PCR o test diagnòstic, però sí amb símptomes)
nn

la xifra arriba als 7.355 casos
acumulats, 689 més que fa una
setmana. A l’Hospital de Figueres des de l’1 de juliol s’han tractat 49 positius de coronavirus i
tres afecten a professionals. Hi
ha cinc ingressats, actualment. n

Y PLATGES. Aplicació de l’ajuntament de roses per a dispositius mòbils

Informació en temps real sobre ocupació
Redacció l ROSES

Les platges amb servei de salvament i socorrisme de Roses
(Sant Margarida, Salatar, Rastrell, Nova, la Punta, Palangrers,
Canyelles i Almadrava) disposen
des d’ahir d’una secció específica
a l’app per a telèfons mòbils Roses
Smart. Es pot consultar de manera ràpida i en temps real l’estat
d’ocupació de cada espai. La informació es facilita amb un senzill sistema il·lustrat amb semàfors, que indica l’afluència de públic al llarg de la jornada: verd en
cas de baixa ocupació, groc quan
l’ocupació sigui mitjana i vernn

Redacció l cadaqués

La Presidenta del PPC de Girona, M. Àngels Olmedo, ha
qualificat de «pèssima» la gestió sanitària portada per la Generalitat i ha demanat responsabilitats al Govern català per la
situació a Figueres i Vilafant. La
dirigent popular qualifica del
tot insuficient el sistema de rastreig i de realització de testos a
Catalunya i demana més mitjans: «L’objectiu ha de ser tallar
la transmissió del virus i aquest
no és el camí adequat». Olmedo
assegura que «no podem oblidar-nos del turisme, ja que representa el 20% del PIB a les comarques gironines. S’ha de ser
sensat i prendre les mesures de
seguretat necessàries». La presidenta provincial fa referència
als efectes produïts per la crisi
amb «la pèrdua de molts llocs
de feina». n
nn

mell en cas que s’arribi a omplir
tot l’aforament i, per tant, es recomani no accedir a aquella platja.
La introducció de les dades va a
càrrec del personal del servei de
socorrisme que l’Ajuntament de
Roses té contractat per a aquest
estiu, en horari de 10 a 19 h.
El problema de la massificació a
les platges en temps de coronavirus obliga a tenir eines d’aquest tipus. A l’Escala, aquest cap de setmana s’han hagut de tancar zones com la platja de les Barques.
No és la primera vegada aquest
estiu que els agents cívics de l’Escala han restringit l’accés als banyistes per massa aforament.n

14 Alt Empordà
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Y urbanisme. pla especial

Conformitat als
usos de Sant
Pere de Rodes
El pla permetrà ordenar l’àmbit i regularitzar els usos
del conjunt monumental, com ara l’aparcament,
l’hostatgeria o el petit comerç, entre altres
Redacció l el port de la selva

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha donat conformitat al Pla especial urbanístic
de Sant Pere de Rodes, promogut
per la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni.
nn

El pla. Comprèn una finca de 38,4

hectàrees, propietat de la Generalitat, situada al Paratge Natural
d’Interès Nacional de la Serra de
Rodes, amb accés des de la carretera GIP-6041. L’àmbit inclou
el conjunt monumental del Mo-

nestir de Sant Pere de Rodes, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i el seu entorn de protecció
comú amb l’església de Santa Helena així com el poblat de la Santa Creu de Rodes, i també el castell de Sant Salvador. Cal destacar
que el document no només inclou
el monestir, sinó també el seu entorn compartit amb altres equipaments culturals.
REGULAR ELS USOS . Aquesta con-

formitat del pla especial urbanístic permetrà ordenar l’àmbit i regularitzar els usos complementaris al conjunt monumental i

la finca. És de 38,4 hectàrees i propietat de la Generalitat de Catalunya

museístic visitable de la muntanya de Sant Pere de Rodes, com
són: l’aparcament, l’administració, l’hostatgeria, el bar-restaurant, el petit comerç i l’habitatge unifamiliar adscrit al museu.
D’altra banda, també permetrà
definir les infraestructures necessàries per disposar de serveis
tècnics de protecció d’incendis,
de subministrament d’aigua potable i energia, de depuració d’aigües residuals i de comunicacions del conjunt monumental.

Y serra de rodes

el monestir, d’arquitectura romànica, és un
dels més sofisticats
Y execució suspesa

estava aturada des de fa
dos anys i ara han donat
llum verda a la proposta

HORA NOVA

ATUR AT DES DEl 2018 .

Tal com
apunta el departament, l’execució del Pla especial urbanístic de
Sant Pere de Rodes estava suspesa
des del juny del 2018, quan la comissió va decidir condicionar-la
a l’esmena d’algunes mancances
detectades. Un cop presentada la
proposta, s’ha comprovat que dona compliment a les observacions efectuades fa dos anys i que
és coherent amb l’entorn i amb el
planejament vigent de l’espai i el
conjunt empordanès.

Y urbanisme. actuacions al municipi pel carril bici

Comencen els treballs pel nou
recorregut ciclista, a Roses
Segons les
característiques de cada
tram, es realitzaran
diferents actuacions per
a l’adequació del carril
Redacció l roses
nn Roses ha començat les obres
per implantar un recorregut ciclista de 3,5 km entre l’inici del
terme municipal, al Pont de la Gola de Santa Margarida, i l’Oficina
de Turisme. D’aquesta manera,
s’habilita un carril bici d’entrada a la població que formarà part
del projecte europeu per a l’ampliació de la ruta Pirinexus i s’integrarà en el traçat anomenat BiciTransCat, que ha de permetre
unir l’estació del TGV FigueresVilafant fins a la frontera francesa
per la costa.

L a r uta tindrà una longitud total de
3,526 km, tindrà una topografia
plana sense desnivells apreciaRECORREGUT PLANER.

sis mesos. La durada de les obres i actuacions a la vila

Y 128.550 euros

és l’import total del
projecte que ha finançat
la diputació de girona
Y entrada a la vila

el recorregut ciclista
serà per l’entrada del
terme municipal

AJ.ROSES

bles i transcorrerà principalment
en paral·lel a la carretera C-260
de Besalú a Roses, la qual serveix
d’accés principal al nucli urbà; a
la franja de zona verda de Santa
Margarida a tocar la carretera, i a
la vorera pavimentada de davant
la Ciutadella.
El projecte ha estat adjudicat per
un import total de 128.550 euros,
finançats per la Diputació de Girona. Els treballs tindran una durada de sis mesos.

30 Cultura
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Y patrimoni. exposició sobre el passat a llançà

Y CASTELLÓ. reCURS DE l’Agència Catalana del PATRIMONI

L’interior de la Torre Romànica és
un nou espai d’interpretació

L’Ecomuseu-Farinera
estrena el Visitmuseu

L’edifici torna a obrir
portes i acull l’exposició
històrica ‘La torre de la
Plaça i el passat del seu
entorn’
Redacció l llançà
nn La torre romànica de la plaça
Major de Llançà ha reobert convertida en un centre d’interpretació del passat i acull l’exposició «La torre de la Plaça i el passat del seu entorn». Amb aquesta
renovació, tant de la imatge com
del contingut, l’edifici s’erigeix
com un node principal partir del
qual es pot conèixer la història de
Llançà.
L’exposició consta de 14 plafons
utilitzats per contextualitzar el
període històric de l’època medieval i inicis de l’edat moderna a
Llançà. Amb fotografies, dibuixos, documents i explicacions, es

VISITMUSEU. Una usuari utilitzant el servei

L’ESPAI. Visitants a l’interior de la torre, en l’acte de reobertura

HN-160x98-Aparcament-OK-TR.pdf

Y renovació patrimonial

s’ha realitzat una
renovació total de la
imatge i del contingut
Y 14 plafons

relaten el període històric
de l’època medieval i inicis
de l’edat moderna a Llançà
1

21/2/20

HORA NOVA

va repassant el patrimoni arquitectònic i paisatgístic del seu entorn, com era la vida dels llançanencs i les relacions amb el monestir de Sant Pere de Rodes.
El projecte ha estat liderat per
les àrees de Turisme i Cultura del
consistori llançanenc i ha comptat amb el cofinançament de la
Diputació de Girona. n

13:20

Y figueres

‘Del Quijote a Tintín’
nn Ovídia Barneo va presentar
divendres, a l’espai Quixot’s de
la Societat Coral Erato de Figueres, el llibre de Joan Manuel Soldevilla Del Quijote a Tintín. Una
sala amb un nom ideal, si tenim
en compte l’essència de l’obra,
dissenyada alfabèticament amb
desenes de paral·lelismes entre
l’obra de Cervantes i el personatge d’Hergé. L’acte el va obrir
l’editor i col·laborador d’aquest
setmanari Jaume Torrent [Fotografia: Daco]. n

Y ROSES

La tomba de Jaume
Vicens Vives
L’Arxiu Municipal de Roses recupera com a document del me
un conjunt d’instantànies del fotògraf Manel Casanovas durant
l’acte de l’any 2000, quan s’homenatjà Jaume Vicens Vives i se
li instal·là una nova tomba. Feta
amb pedra de travertí italiana,
hi ha inscrita la màxima de l’historiador: «Super adversa augeri»
(‘supera’t davant l’adversitat’),
sota les lletres alfa i omega. n
nn

Redacció l castelló d’empúries
nn Els visitants de l’EcomuseuFarinera de Castelló d’Empúries ja tenen disponible, a través
del seu dispositiu mòbil, catorze
relats interpretatius per complementar la seva estada. Es tracta
d’un suport a la visita presencial
del museu que permet a l’usuari complementar el seu recorregut amb relats que enriqueixen
el discurs expositiu des del ves-

GEN.CAT.

sant més humà. Aquest nou recurs fa un recorregut per la història i el funcionament d’aquest
espai, des de la revolució industrial fins a la seva conversió en
ecomuseu, de la mà dels personatges del Llorenç, l’últim moliner de la Farinera, i de la seva
neta Candela. Es poden escoltar
de manera totalment gratuïta a
través del web del Visitmuseu, i
es troben en català, castellà, anglès i francès. n
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diSsabte,27
divendres,DE
24 JUNY
de juliol

agenda

diSsabte,27
dilluns, 27 DE JUNY
JUliol

19 h

Xerrada

n

Cultura 33

22 h

Concert

A través de les xarxes del festival

A través de les xarxes del festival

El festival Livestream del Castell de Peralada
organitza una xerrada amb María Pagés, Carlos
Álvarez i Josep Pons, on parlaran sobre el procés
de canvi en què està immersa la cultura, l’impacte
de les noves tecnologies i la incidència en la cultura de les xarxes socials. n

nn El guardonat músic de cinema, guanyador d’un

nn

Goya i d’un Gaudí, showman i cantant Alfonso de
Vilallonga farà el festival Livestream del Castell
de Peraladala, preestrena internacional d’Hors de
saison, el seu últim àlbum de cançons pròpies en
francès. n

bascarà

Y art

cursa popular l camp de l’entrada
A les 8 h. RebentaVirus, recorregut 7,5 km. Inscripcions presencials una
hora abans. Preu: 5 €; federats, 4€. Sortides en calaixos de 20 persones
competició l ajuntament
A les 16 h. Campionat municipal de botifarra. Preu: 20 € per parella. Un
integrant ha d’estar empadronat al municipi. 1r premi: 50% recaptacions.

sant pere pescador
concert l PLAÇA MAJOR
A les 22 h. XXXII Festival Sons de Música. Actuacions de Sam, cançons de
sempre, amb Sam Salvador, acompanyat al piano de Josep Maria Surrell.

Y presentació a maçanet de cabrenys

25

juliol

Mostra col·lectiva
d’artistes de Llançà
nn La sala d’exposicions de la
Casa de Cultura i del Museu
de l’Aquarel·la de Llançà acull
l’exposició col·lectiva «Col·
lectivart», formada per peces
creades per artistes del poble.
Obres de Rafel Borràs, Fina Barris, Carme Bosch, Bel Bosch, Jordi Bonareu i Vicente Ferrer. Els
treballs es podran veure fins al
diumenge 2 d’agost. n

Y art exposició de ricard ansón

Històries de Frontera
L’antiga Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys serà l’espai
on es presentarà la darrera obra de l’historiador i escriptor Josep
Clara, el llibre Històries de frontera. Un recull format per setanta
narracions de caire històric sobre un mateix àmbit territorial: la
frontera. En aquest acte, previst per les set de la tarda, l’autor estarà acompanyat per l’alcaldessa de Maçanet, Mercè Bosch; Pere Roura, historiador local, i Àngel Madrià, director de l’Editorial
Gavarres. n
nn

Y

diumenge

26

Bàscara
concert l l’església
A les 11:45 h. Actuació d’havaneres amb La Garota d’Empordà
Y

dilluns

27

roses
visita guiada l ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
A les 21 h. «Nits il·luminades». Visita guiada nocturna. Preu: 10 €, menors
de 7 anys, gratuïta. Informació i reserves al telèfon 972 151 466.

La senzillesa del paisatge
La sala d’exposicions Ca l’Anita de Roses acull la mostra «Paisatges», del pintor Ricard Ansón. Un retrobament amb les coses senzilles a través de quadres realitzats al voltant del paisatge del cap de Creus i de
l’Empordà. El pintor recrea en la seva obra tot allò que l’ha acompanyat des de la seva infància: el paisatge.
La mostra es pot visitar fins al 30 d’agost, de dilluns a diumenges, de 18 a 21 h. n
nn

Y presentació

‘Reflexos de consciència’
nn Paloma Orts i Sílvia Antolín,
artistes d’acció que van passar
per la trobada de La Muga Caula
els anys 2018 i 2019, presentaran
públicament el diumenge a les
19 h a les Escaules el seu treball
«Reflexos de consciència». Després de fer la seva 15a i darrera
edició, La Muga Caula acull fins
al dia 27 de juliol la seva primera
residència d’artistes . n
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Y FUTBOL PLATJA. l’únic bri d’esperança, la competició europea

El Platja Roses, sense competicions a la vista
Redacció l roses

La temporada de futbol platja,
que és en aquesta època estiuenca quan viu el seu apogeu particular, ha estat retallada en sec per
la Covid-19. Aquest context, en
clau alt-empordanesa, afecta de
ple l’únic club local, el Platja Roses, que ha vist com les competicions catalanes i estatals se suspenien a causa de la pandèmia
global. De fet, Roses havia de ser
nn

Y SUSPENSIÓ

EN ÀMBIT ESTATAL S’HAN
SUSPÈS LES COMPETICIONS A
CAUSA DE LA PANDÈMIA

enguany una de les seus del Campionat Català, la qual cosa hauria
reforçat encara més l’alt estatus
de la localitat alt-empordanesa
com a nucli d’aquest esport.
Ara, segons detalla el president
i coordinador de l’entitat espor-

tiva, Dani Haro, l’objectiu passa per la competició europea, tot
i que les previsions tampoc són
optimistes. «Estem mirant de
participar en la Copa d’Europa,
on tenim accés i econòmicament
ho podem fer, però encara no se
sap si es disputarà, tot i que crec
que se suspendrà». Així doncs, el
club, que enguany celebra el seu
desè aniversari, té nou equips entrenant, però sense competicions
futures a la vista. n

creixement. L’evolució del club l’ha portat a tenir ja nou equips

Y BÀSQUET

Y BÀSQUET

L’equip sènior femení del Bàsquet Vilafant va cloure la setmana passada la planificació de la plantilla del
curs 2020-2021 amb dues baixes. La primera que es va
anunciar va ser la de Carme Crous, que acumulava cinc
temporades amb les taronges, mentre Giovanna Revilla
també deixarà l’entitat després d’una llarga trajectòria
de set anys. n

nn El Club Bàsquet Adepaf ja ha efectuat els primers
moviments per tal de confeccionar l’equip sènior
masculí de la temporada vinent, que si les circumstàncies sanitàries ho permeten s’iniciarà al mes d’octubre. Així, el club no comptarà a causa de motius professionals amb Òscar Porrasa, que portava 15 anys al
club, mentre que sí que continuarà Marc Garriga. n

El Vilafant femení clou la futura
plantilla confirmant dues baixes
nn

Y cursa

ROSES PLATJA

Y BÀSQUET

L’Adepaf Figueres ja perfila
l'equip de la temporada vinent

El campus Xavi Rey del GrifeuLlançà marca el compte enrere
El Poliesportiu Municipal de Llançà acollirà la setmana vinent, de dilluns a divendres –del 27 al 31 de
juliol–, la celebració de la quarta edició del Campus
Xavi Rey. L'activitat, adreçada a joves d'edats compreses entre els 8 i els 15 anys, està previst que compti amb
diverses sorpreses, com ara la visita de l'emblemàtic
basquetbolista Darryl Middleton. n
nn

Y CICLISME

Seguretat i suor a la
Nocturna de Vilafant
nn L’entorn de Vilafant va acollir
dissabte la cinquena edició de la
cursa La Nocturna, que va congregar al voltant d’uns 200 participants, el límit establert en el
reglament d’inscripció. La prova, que es va efectuar seguint
uns estrictes controls de seguretat a causa de la pandèmia de
la Covid-19, va tenir els següents
guanyadors: Marsal Florent i
Bea Prior de Sola a la cursa dels
10 quilòmetres, i Pau Rojas i Tàna Rabaneda, a la de 5. n

Podi de Surià Bicis a la Vall de Lord
L’equip empordanès Surià Bicis ha participat aquest cap de setmana en la Copa Catalana Internacional de BTT disputada a la Vall
de Lord, on va assolir resultats destacats. Així, Víctor Peréz va ser
segon en la categoria de M-30, mentre que Narcís Pujol va firmar
el setè millor registre en M-50. n
nn

Y cursa

De la RebentaRocs a
la RebentaVirus
La cursa popular RebentaRocs de Calabuig [foto d’arxiu],
a Bàscara, s’ha adaptat a les circumstàncies actuals tal com
evidencia el nom de l’edició de
2020: la RebentaVirus. La prova, que es disputarà aquest dissabte, 25 de juliol, es realitzarà
amb sortida esglaonada a partir
de les vuit del matí, en calaixos
de 20 persones. La distància del
recorregut serà de 7,5 quilòmetres i no hi haurà avituallament,
cronometratge ni premis. n
nn

Y ACTIVITAT

Neteja i senyalització al camí del Fau
El Club Excursionista Maçanetenc va organitzar ahir una
jornada de neteja i senyalització del camí del Fau. La ruta
permet admirar una panoràmica generosa de Maçanet de
Cabrenys i porta el caminant a
descobrir l’ermita de la Mare de
Déu del Fau, a Albanyà. Consta
d’una distància aproximada de
9 quilòmetres. n
nn
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L'empresa SOREA ha renovat un tram de la xarxa que es trobava en mal estat
EMPORDA.INFO

28.07.2020 | 17:41

L'empresa SOREA ha renovat un tram de la
xarxa de clavegueram situat al Mas Mates,
de Roses, que es trobava en mal estat. Els
treballs han estat executats amb un sistema de
mànega, sense necessitat d'obra civil.

Aquesta actuació s'inclou dins el programa de
millores que la concessionària del servei de
clavegueram preveu en cada pressupost anual. Els
treballs s'han dut a terme en el passatge situat al
costat de l'avinguda del Mas Mates i han consistit
en la renovació del col·lector d'aigües residuals i
d'un tram de la xarxa de 100 m de llargada.

El sistema de renovació s'ha realitzat
mitjançant una mànega interior autoportant que fa
de revestiment, sense haver d'obrir cap rasa, la
qual cosa ha permès una execució molt ràpida,
Els treballs han estat executats amb un sistema de mànega,

que ha requerit tan sols un dia de treballs.
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Roses instal·la una barana a la platja del
Salatar per facilitar el bany a persones
amb baixa mobilitat
 28/07/2020

Cerca …

Informació d’interés

Col·laboradors

La barana s'ha instal·lat a la platja del Salatar de Roses / Foto: Ajuntament de Roses

Es tracta d’una prova pilot per veure el resultat i en cas que sigui positiu
implantar-ho en altres platges de la Vila
La platja del Salatar compta des d’aquesta setmana amb una barana de suport
destinada a facilitar el bany autònom de persones amb baixa mobilitat. El nou
sistema, instal·lat just davant de l’aparcament de l’avinguda del Salatar), forma part
d’una prova pilot iniciada per l’Ajuntament, amb l’objectiu d’estudiar els resultats i
ampliar la mesura a altres platges del municipi en cas de bona valoració per part
dels banyistes.
El nou sistema de suport al bany consisteix en la col·locació d’una barana d’acer
inoxidable dins l’aigua, per tal que aquelles persones que necessiten un suport per
entrar i sortir de l’aigua puguin salvar el desnivell de la sorra i sortir de l’aigua amb
més facilitat. La barana possibilita també una major estabilitat en cas d’onatge per
evitar caigudes.
Amb aquest servei, l’Ajuntament de Roses fa un pas més en l’ampliació de les
mesures d’accessibilitat al municipi, entenent-la com un element integral a tenir en
compte en els diferents espais públics de la població: carrers i places, aparcaments,
edificis i equipaments, platges..
En l’àmbit de platges, Roses compta cada temporada amb passarel·les de fusta per
facilitar l’accés a les zones de bany, cadires amfíbies, lavabos adaptats, aparcaments
amb places per vehicles de persones amb mobilitat reduïda i el servei d’assistència
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amb places per vehicles de persones amb mobilitat reduïda i el servei d’assistència
al bany per a persones amb discapacitat que ofereix el servei de salvament i
socorrisme
Tags: A Roses, Ajuntament de Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Baixa mobilitat, bany, Barana, Cap de
Creus, Catalunya, Costa Brava, Empordà, Girona, platja del salatar, Roses, Vila de Roses
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Magnifique coucher de soleil à Roses depuis la plage de la Seconde Moll

Els francesos que han visitat Roses al juliol es mostren sorpresos per les
declaracions del seu primer ministre
El primer ministre francès, Jean Castex, ha recomanat als seus conciutadans no
viatjar a Catalunya. No és la primera vegada que un polític francès intenta influir en
la seva població per aconseguir que es quedin a fer turisme al seu territori però,
malgrat tot, enumerem les raons per les que creiem que visitar Roses i la Costa
Brava encara és una molt bona idea aquest estiu:
A Roses, segons el Departament de Salut de la Generalitat, només s’han
detectat 2 casos de coronavirus per PCR en els últims 14 dies, mentre que a
Barcelona n’hi ha hagut 2.397. 2 casos en una població de 20.000 habitants,
“voilà la realitat”.
Les platges estan 100% obertes i no cal portar mascareta mentre estiguem
en elles. A més, tothom ha de deixar una distància social entre tovalloles amb la
qual cosa mai haureu estat tan tranquils a les platges de la Costa Brava que
aquest estiu.
Les fronteres estan 100% obertes i no hi ha previsió de tancar-les. A més, en
cas de tancament, la frontera sempre resta oberta per tornar al teu domicili.
La mascareta és obligatòria pel carrer, perquè això significa més seguretat per a
tothom. I al restaurants NO cal portar-la perquè estàs amb el teu petit grup de
convivència.
Totes les activitats estan obertes i amb més disponibilitat que mai: shopping,
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convivència.
Totes les activitats estan obertes i amb més disponibilitat que mai: shopping,
nàutica, restaurants, parcs aquàtics, platges, camins de ronda, … TOT ESTÀ
OBERT.
Si coneixeu Roses la trobareu tan agradable com sempre i si no l’heu visitat mai no
se’ns acudeix un moment més especial que fer-ho aquest estiu. Pregunteu-li als
milers de turistes que ja ens han visitat aquest Juliol.

Farmàcies de guàrdia a Roses

Cadascú és lliure de fer-li cas al Sr. Castex o a un simple mitjà local que dona
informació objectiva i contrastada del què passa a Roses. Un petit mitjà de
comunicació enamorat de la seva Vila, la Vila de Roses…
Nota de la Redacció:
En cas que decidiu venir a Roses no oblideu la mascareta!, perquè entre tots
contribuïm a ser un destí segur

Facebook

Tags: A Roses, Alt Empordà, Badia de Roses, Cap de Creus, Catalunya, Coronavirus, Costa Brava,
Departament de Salut de la Generalitat, Empordà, Girona, Jean Castex, Primer ministre francès, Roses,
Segur visitar Roses, Vila de Roses
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Col·laboradors

Els treballs han estat executats amb un sistema de mànega, sense necessitat d’obra civil / Foto: Ajuntament
de Roses

Actuació inclosa dins el programa de millores que la concessionària del servei de
clavegueram preveu en cada pressupost anual
L’empresa SOREA ha renovat un tram de la xarxa de clavegueram situat al Mas
Mates que es trobava en mal estat. Els treballs han estat executats amb un sistema
de mànega, sense necessitat d’obra civil.
Aquesta actuació s’inclou dins el programa de millores que la concessionària del
servei de clavegueram preveu en cada pressupost anual. Els treballs s’han dut a
terme en el passatge situat al costat de l’avinguda del Mas Mates i han consistit en
la renovació del col·lector d’aigües residuals i d’un tram de la xarxa de 100 metres
de llargada.
El sistema de renovació s’ha realitzat mitjançant una mànega interior autoportant
que fa de revestiment, sense haver d’obrir cap rasa, la qual cosa ha permès una
execució molt ràpida, que ha requerit tan sols un dia de treballs.
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