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Reunió sobre
la seguretat a
Empuriabrava
a L’Ajuntament surt al pas de les

inquietuds veïnals que s’han manifestat
E.C.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Una de les passades de l’edició de l’any passat del carnaval de Roses ■ QUIM PUIG

Unes 4.000 persones, 56
colles i 52 carrosses, al
carnaval de Roses
a La cercavila de benvinguda al rei Carnestoltes, demà dijous, donarà el tret de
sortida a cinc dies de festivitats a Tres rues tindran lloc aquest cap de setmana
E.C.
ROSES

Primera edició amb “punts lila”

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A partir de demà i fins al
dilluns 24 de febrer, Roses
viurà una nova edició del
carnaval que es preveu
multitudinària: enguany,
amb 3.400 persones ja inscrites, l’Ajuntament preveu la participació d’uns
4.000 “passants” durant
les desfilades, comptant
els grups que hi assisteixen cada any sense haver
fet la inscripció prèvia. Un
total de 56 colles i 52 carrosses participaran a les
rues.
El tret de sortida serà
demà amb la cercavila de
benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a

Aquesta serà la primera edició del carnaval rosinc en què
hi haurà “punts lila”, destinats
a informar, sensibilitzar i prevenir actituds masclistes i
comportaments sexistes. Estaran situats a l’envelat, al pavelló, a la zona del port i a la
plaça de Sant Pere en els moments de màxima concentra-

ció.
D’altra banda, com ja s’ha
anat fent els últims anys,
l’àrea de Joventut ha coordinat la campanya Per carnaval
no tot s’hi val per conscienciar
els participants contra els
excessos del consum de drogues i alcohol durant aquest
llarg cap de setmana festiu.

càrrec de la banda de percussió d’Ociart, des de la
plaça de Catalunya fins a
l’envelat de la plaça Frederic Rahola.
Els altres punts forts
del carnaval seran les populars passades de diven-

dres a la nit (21 h), dissabte a la tarda (passada infantil, 16 h) i diumenge al
matí (petits i grans, 12 h),
que concentren el major
protagonisme i atrauen
habitualment milers de visitants de la comarca, d’ar-

reu de Catalunya i del sud
de l’Estat francès. L’activitat festiva s’allargarà fins
dilluns amb l’arrelada tradició de l’enterrament de
la sardina –acompanyada
d’un espectacle pirotècnic–, i una arrossada popular que cada any congrega
unes tres mil persones, pel
darrer àpat on els carnavalers s’apleguen. Prèviament, diumenge, després
de l’última rua, a partir de
les vuit del vespre a la plaça
de Sant Pere es lliuraran
els premis del concurs de
colles de carnaval, que distingirà les millors colles i
carrosses en les categories
millor disfressa, millor carrossa i millor coreografia. ■

L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, a través d’un
acord de la junta de portaveus firmat per totes les
forces polítiques representades al consistori,
convoca una reunió informativa sobre la seguretat
al municipi per demà, dijous, 20 de febrer (20h a
l’hotel Xon’s Platja, a Empuriabrava). Amb aquest
text conjunt, la junta de
portaveus surt al pas de la
sensació
d’inseguretat
que s’ha desenvolupat entre part de la població del
municipi en les últimes
setmanes. Dijous passat,
una reunió sobre la mateixa problemàtica era convocada per una associació
de veïns d’Empuriabrava,
Rosa dels Vents, amb el rerefons de les ocupacions
d’habitatges i l’agressió de
què va ser víctima a final
de gener un home de 80
anys a la marina.
Condemnant els actes
violents, a través de
l’acord de la junta de portaveus, els càrrecs electes
recalquen la feina realitzada pels cossos policials i asseguren que s’està treballant en la dotació de més
efectius per a la Policia Local. El comunicat conjunt
de les forces polítiques, tot
i deixant constància que el
consistori “entén les mobilitzacions de rebuig a la
violència (...) i que es reclamin mesures”, també és

Salvi Güell, alcalde de
Castelló d’Empúries ■ M.L.

crític amb l’alarma creada: “La junta de portaveus
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries vol mostrar
la seva disconformitat i
preocupació davant l’intent de desinformació i de
generar por als veïns per
part de persones significades, que han tingut responsabilitats com a regidors en anteriors i recents
governs municipals, incloses les de seguretat i policia local, i que utilitzant
de manera irresponsable i
interessada una associació veïnal, estan actuant
amb grans dosis de populisme i deslleialtat institucional, distorsionant la
problemàtica real i generant alarma en un tema en
què cal demanar prudència i rigor”, recull el text
conjunt. ■

Treuen 350 quilos de residus dels
Aiguamolls de l’Empordà
E.González-Carrato
ALT EMPORDÀ

Mig centenar de voluntaris van recollir diumenge
passat 350 quilos de residus a la platja de Can Comas, a Castelló d’Empúries, l’espai més protegit
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La
platja va quedar molt afec-

tada pel pas del temporal
Glòria, que va arrossegar
residus de plàstic, vidre,
roba i, fins i tot, boies i xarxes de pesca. Arran del
temporal, va aparèixer
una gran quantitat de sorra, juntament a altres materials orgànics com plantes marines, arbres, arbustos i animals marins
morts. L’objectiu de les ne-

teges és restituir l’espai
natural per deixar-lo a
punt per la temporada de
cria d’aus, moment en què
la platja romandrà tancada per afavorir la reproducció de les espècies, de
l’1 d’abril fins a finals de juny. Des del pas del Glòria,
desenes de voluntaris han
anat a la platja per fer neteges esporàdiques. El

club d’immersió de biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
va organitzar una activitat de neteja en què es van
retirar 120 quilos de residus. El 15 de març vinent
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà organitzarà una nova acció de
neteja a la platja de Can
Comas. ■

Neteja de residus a la platja de Can Comas, als Aiguamolls
de l’Empordà ■ GENERALITAT

