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El grup de CiU denuncia
la falta d’accessos per unir
Roses amb l’estació del TGV
ha manifestat que Roses i CasteL’arribada del Tren de Gran Ve- lló d’Empúries haurien de liderar
locitat (TGV) a la comarca pre- la fita d’aconseguir uns bona xarvista per finals del 2010, deixa al xa de comunicacions entre el
descobert una manca d’infraes- TGV i la seva zona d’influència,
sobretot tenint en
tructures que uneixin el
compte “el pes demomunicipi amb l’estació
gràfic que té a l’estiu”.
de tren de Vilafant, això
En aquest sentit, el reés el que pensa el portagidor de CiU diu que el
veu del grup municipal
TGV és una gran oporde CiU a l’Ajuntament
tunitat per donar qualide Roses, Carles Pàratat de vida als rosincs i
mo. Segons ell, el consisser un actiu pels visitori en aquests tres anys
hauria d’haver-se pre- ® CARLES PÀRAMO tants. “Governar no és
administrar el dia a dia,
ocupat pel que fa a la im- diu que l’actual
sinó preveure el futur”,
plantació de carreteres i consistori hauria
ha afirmat Pàramo. En
així millorar els accessos, d’haver-se
“perquè es tracta de pro- preocupat per crear el seu parer hi ha una
manca de lideratge a
cessos molt llargs” i dels comunicacions
l’actual consistori que fa
quals de moment, no té
cap constància de treball en que el seu grup polític denuncii
aquest aspecte. Pàramo també una certa preocupació pel tema.
ROSES | M.F.

Quaranta-tres establiments reben l’acreditació de Destinació de Turisme Familiar

® El Teatre Municipal va acollir el lliurament de les acreditacions de la marca Roses Destinació de Turisme Familiar,
acte que va ser presidit pel director general de Turisme de la Generalitat, Joan Carles Vilalta, i per l’alcaldessa de Roses,
Magda Casamitjana. Durant la vetllada un total de 43 establiments i serveis de la població van rebre l’acreditació, amb
la qual es reconeix la seva adaptació i idoneïtat per donar resposta a les necessitats del turisme de famílies.

Malestar a l’ACOR per les
dates de la Fira d’Època
® Els comerciants proposen que se celebri en dates amb menys afluència

al municipi, ja que per Setmana Santa és fer “competència deslleial”
ROSES | MARGA FIGUERAS

L’Associació de Comerciants de
Roses (ACOR) està en peu de
guerra. Per tercera vegada, la Fira
d’Època, organitzada per l’Associació de Fires Temàtiques de Roses (AFITER) es realitzarà coincidint amb la Setmana Santa, els
dies 2, 3 i 4 d’abril. El president
de l’ACOR, Miquel Punsí, ha manifestat el seu desacord amb
aquestes dates, “perquè és un moment en què hi ha molta afluència al municipi i molts associats
en surten perjudicats”. En aquest
sentit, “nosaltres hem proposat
que es faci en un altre cap de setmana on hi hagi menys afluència
i que incentivi la gent a venir a
Roses”, va dir Punsí. L’ACOR no
és partidari que no es facin fires,
sinó que es busquin èpoques que
no afectin els empresaris locals.
Segons el president, l’alcaldessa,
Magda Casamitjana, es va com-

El regidor de Festes, Carles
Ferrer, ha explicat que la
celebració de la fira no es fa
per Rams per excés d’activitats
prometre amb l’associació que la
Fira d’Època es faria per Rams
per no dificultar l’activitat dels
comerciants.
Agenda atapeïda
El regidor de Festes de l’Ajuntament de Roses, Carles Ferrer, ha
argumentat el canvi de dates per
motius d’agenda, “ja que durant
el cap de setmana de Rams hi ha
moltes activitats organitzades al
municipi, com ara la Cursa Run
10 o el mercat, entre altres”. Així
mateix, el consistori té previst fer
una reunió de valoració de la Fira
d’Època i, a partir d’aquí, prendre
les decisions corresponents pel

que fa a les dates quan es programi una quarta edició.
Miquel Punsí ha afegit que
aquest és un any més delicat, “sobretot pel que fa al poder adquisitiu limitat dels visitants i l’organització del mercat d’època és
una competència deslleial”. Des
de l’ACOR es té previst queixarse al consistori i “demanar que no
es torni a repetir aquesta situació”. L’ACOR compta amb uns
180 associats, entre comerços,
restaurants i bars de Roses.
Aquesta serà la tercera edició
de la Fira d’Època de Roses, creada el 2008 per AFITER, una associació sense ànim de lucre que
organitza diverses fires temàtiques al municipi amb l’objectiu
de potenciar l’oferta turística i estimular la desestacionalització.
L’entitat té en compte la implicació dels comerços rosincs per a
participar-hi.

Gràfic de la muralla que hi hauria a Punta Falconera. MOVINE MARINE

Detecten construccions sota
el mar a punta Falconera
ROSES | M.F.

L’empresa Movine Marine
d’Empuriabrava assegura l’existència de construccions dins el
mar a l’altura de punta Falconera. L’empresari i investigador
Joaquim Casellas afirma que hi
ha una muralla d’uns quinze metres d’alçada, soterrada a uns seixanta metres sota el nivell del
mar. També destaca l’existència
d’unes construccions que podrien ser canals i lloses de pedra.
Segons Casellas, la importàn-

cia de l’estudi d’aquestes estructures ajudaria a prevenir futurs
problemes. Aquesta informació
l’empresari la coneix arran d’una
investigació sobre les aportacions
d’aigua dolça de les illes Medes i
pel qual va sobrevolar la zona
amb una sonda.
Per tal de comprovar la presència de la muralla “caldrien
uns treballs geotècnics”, diu Casellas, “però tot i que ho hem intentat no ens fan cas i ara només
ens limitem a difondre-ho”.

