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L’Escola
d’Hostaleria
serveix 12.000
tastets al Fitur
de Madrid
® La delegació de
l’Escala permet degustar
les anxoves
MADRID | REDACCIÓ

Els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Vilamalla, coordinats
pels seus respectius professors de
Cuina i Serveis, van oferir dues tipologies de menú diferents durants els cinc dies, del 28 de gener a l’1 de febrer, que va durar la
segona fira de turisme més important del món a Madrid, Fitur.
L’aposta imminent de l’Escola
d’Hostaleria de l’Alt Empordà
per potenciar i dinamitzar els
productes de l’Empordà ja es va
poder degustar a l’estand de Turisme de Catalunya. Els diferents
menús, formats per cinc salats,
dos dolços i begudes, possibilitaven la degustació de botifarra
dolça de l’Empordà, poma de
Sant Pere Pescador, brunyols de
l’Empordà, anxoves de l’Escala,
ovella ripollesa, suquet de rap i
altres productes. Altrament, els
vins d’Empordàlia, de la DO Empordà, acompanyaven aquests
tastets juntament amb cava singular i aigua.
Paral·lelament, la delegació de
l’Escala, encapçalada pel regidor
de Promoció Econòmica, Víctor
Puga, i la regidora de Turisme,
Maribel Calderón, va portar fins
a Fitur els tastets d’anxoves amb
pa amb tomata. També van distribuir els fullets informatius de
l’Escala, que es van esgotar, segons els responsables locals.
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EFECTES DE LA LLEVANTADA

Fan la llotja de peix provisional
de Llançà a l’espai de l’escola de vela
® El Club Nàutic del municipi ho va acordar amb Ports de la Generalitat
LLANÇÀ | MARC TESTART

Els pescadors de Llançà han
d’anar a vendre el seu peix a la
llotja del Port de la Selva des que
la llevantada del 26 de desembre
del 2008 va deixar destrossada la
llotja del port llançanenc. En
aquest municipi, hi va haver uns
desperfectes que han obligat
Ports de la Generalitat a fer una
important inversió en la reparació dels danys de la llotja. Mentrestant, però, hauran de construir una llotja provisional. Les
obres ja han començat i es fan en
uns terrenys de l’escola de vela del
Club Nàutic Llançà. Aquesta entitat va arribar a un acord a tres
bandes amb Ports de la Generalitat i la confraria de pescadors
perquè es pogués agilitzar la
construcció d’unes instal·lacions
on els pescadors poguessin vendre el seu peix.
“Hi havia diverses opcions per
ubicar la llotja provisional, però
finalment vam arribar a un acord
amb Ports de la Generalitat per
fer-la on hi ha el magatzem de
l’escola de vela”, explica el president del CN Llançà, Miquel Ferrer. Serà un edifici d’uns 200 metres quadrats de superfície que
permetrà continuar la feina als
pescadors que van veure interrompuda la seva activitat normal
a partir del fatídic dia de Sant Esteve.
“Considerem que ha estat un
acord beneficiós per a totes les
parts. Pel que fa al nostre club,

La llotja actual es troba en aquest estat després de la llevantada de Sant Esteve. ROGER LLEIXÀ

Serà un edifici d’uns 200
metres quadrats que
tornarà a la normalitat els
pescadors de Llançà
podrem renovar unes instal·lacions antigues que fins ara hi havia en aquell lloc, ja que Ports de
la Generalitat s’ha compromès a
cedir l’ús de la nova nau al Club
Nàutic una vegada transcorregut
el termini pactat de sis mesos”,
argumenta Ferrer. L’entitat esportiva llançanenca diu que va
haver de llogar uns mòduls per a

l’escola de vela i que ara podrà renovar les instal·lacions.
Tornar a la normalitat
Aquesta actuació de Ports de la
Generalitat també satisfà els pescadors, que havien vist interrompuda la normalitat de la seva activitat després del desastre meteorològic de finals de l’any passat.
La confraria de pescadors de
Llançà confia poder disposar d’aquesta llotja transitòria el més
aviat possible, però és conscient
de les dificultats que comporta la
construcció de la nau.

DECLARACIONS

MIQUEL FERRER
PRESIDENT DEL CN LLANÇÀ

Hi havia diverses
opcions per fer la llotja
provisional, però es va
decidir aquesta. Ens
interessa molt a
nosaltres, perquè tindrem unes
instal·lacions millors»
«Hem arribat a un pacte a tres
bandes amb Ports de la
Generalitat i la confraria de
pescadors de Llançà»

La Targeta Comerç dóna esmorzar
® L’Associació de Comerciants de Llançà sorteja 200 àpats entre els titulars de la targeta
LLANÇÀ | REDACCIÓ

L’Associació de Comerciants de
Llançà i la Regidoria de Comerç
de l’Ajuntament d’aquest municipi han llançat una campanya de
promoció basada en el sorteig de
200 esmorzars entre els titulars
llançanencs de la Targeta Comerç
Empordà. Aquesta campanya va
entrar en funcionament el diumenge dia 1 de febrer i els aspi-

Breus
ICV de Llançà també rebutja
els atacs d’Israel a Gaza
El ple de l’Ajuntament de Llançà, celebrat dimecres passat, va
aprovar una moció presentada
pel grup municipal d’ICV, a l’oposició, de rebuig i condemna
dels atacs d’Israel a Gaza. El ple
també va aprovar definitivament
el pressupost per a l’exercici del
2009.

rants a participar al sorteig han
de fer compres superiors a 20 euros en qualsevol dels establiments de Llançà.
Fidelització
Un total d’onze bars-cafeteries
del municipi costaner participen
en aquesta campanya de promoció que pretén, una vegada més,
fidelitzar els clients dels establi-

ments llançanencs i els ofereixen
avantatges importants en les seves compres.
Aquesta Targeta Comerç Empordà és gràcies a la col·laboració
de La Caixa i permet, entre d’altres coses, comprar en tota la xarxa d’establiments adherits a l’associació i beneficiar-se de constants descomptes i promocions
durant l’any.

CIRCULACIÓ

JOVENTUT

L’Armentera ratiﬁca el
decret d’aparcaments

Acaba el curs de
dinamitzadors juvenils

L’Ajuntament de l’Armentera
ha desestimat les al·legacions que
demanaven la reobertura del
trànsit de vehicles al carrer Església i ha ratificat el decret d’alcaldia de l’any passat sobre la regulació de la circulació i els aparcaments dels carrers Mar i Església. Aquesta mesura va provocar que alguns veïns mostressin
el seu rebuig penjant llençols reivindicatius als balcons. M. T. | L’AR-

Unes vint-i-cinc persones van
participar al curs de dinamitzadors juvenils, organitzat per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal i la Taula Comarcal de Joventut. El curs es va impartir en
quatre sessions –a Figueres, Roses, la Jonquera i Vilajuïga, a càrrec del Teler, escola d’educació en
el lleure. Atès l’èxit de l’experiència, es preveu organitzar aquest
curs en properes ocasions. REDAC-
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