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L’ALT EMPORDÀ

Llançà continua amb la llotja
en mòduls i sense el nou dic
 L’alcalde diu que si hi ha llevantades tornaran a patir destrosses al port
LLANÇÀ | C.VILÀ

Els pescadors de Llançà continuen situats en una llotja provisional en mòduls prefabricats i
l’Ajuntament no té més notícies del
nou dic que ha d’acabar amb les
constants destrosses al port que
ocasionen els temporals de llevant.
Fins que no s’impulsi aquesta
obra projectada fa més de quatre
anys, no es construirà la nova llotja per evitar que un altre episodi
climatològic la torni a destrossar.
L’Ajuntament creu que la situació
va per llarg. Des de fa sis mesos esperen un informe ambiental de la
Generalitat, que es va comprometre a invertir , milions d’euros per desencallar el projecte.
En aquest moment continuen
les obres per reparar el dic actual
i reforçar-lo. La seva estructura,
però, no suporta els temporals
forts de llevant que des de fa anys
provoquen destrosses. Es va redactar un projecte per construir un
nou dic més alt que resoldria
aquesta situació. La Generalitat va
considerar que tenia massa impacte i es va aparcar. El temporal
del  de desembre, però, va marcar un punt d’inflexió. Segons ha
explicat l’alcalde de Llançà (CiU),
Pere Vila, «és l’única cosa que es
pot fer i si no hi hagués hagut la llevantada no s’hagués pogut fer». El
Govern català es va comprometre
a invertir-hi. Des de fa sis mesos,
però, esperen que l’informe ambiental del Departament de Medi
ECONOMIA

Roses impulsa més
mesures contra la crisi
ROSES | DdG

L’Ajuntament de Roses ha decidit impulsar noves mesures contra la crisi amb l’objectiu de donar
ajuda a les persones que han perdut la feina o que no poden fer
front a les despeses quotidianes. La
creació d’una borsa d’ajuts extraordinaris, nous plans d’ocupació o
una escola taller són algunes de les
actuacions que es portaran a terme aquest any. Roses va crear
una taula de seguiment per estudiar els casos i poder actuar.

José Luis Torres

CARITAT

HOTEL ESPLENDID BLANES, S.A
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Blanes, Camí
dels Olivers, s/n, Hotel Esplendid, el próximo 6 de julio de 2009, a las
nueve horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), todo ello referido
al ejercicio 2.008.
Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio
2.008.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales en el sentido de ampliar la duración del cargo de Administrador.
Quinto.- Cese y nombramiento del Organo de Administración de la sociedad. Delegación de facultades.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos
que se adopten.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar el texto íntegro de
la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Blanes, 2 de Junio de 2009
Un Administrador Solidario, Mohamed Laid Ammari

L’home va ser atès al CAP de
Castelló, patia desnutrició i
deshidratació i no recorda res
del que ha passat

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | C.V

estan en una llotja provisional».
L’Ajuntament va pressionant el
Govern, però «et van dient que falta l’informe del Departament de
Medi Ambient».
Vila admet que «no entén què
passa» amb el retards perquè just
després de les llevantades per les
manifestacions dels governants
el projecte s’impulsava de forma
immediata. Ara temen que els
pescadors hagin d’estar en un lloc
provisional durant molt de temps
i que un nou temporal pugui comportar nous problemes al port,
tot i que l’edifici de la llotja ja està
destrossat.

Una patrulla de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra de Roses
va localitzar dimecres al vespre un
veí resident a Empuriabrava, a
Castelló d’Empúries, de  anys,
que va desaparèixer fa poc més
d’una setmana, el  de maig.
L’home va ser localitzat desorientat en un camp de matolls a
tocar el Butterfly Park, una zona de
Castelló d’Empúries propera a la
C-. L’home va ser traslladat al
centre d’atenció primària (CAP) de
Castelló, on va ser atès. Tot i que
estava deshidratat i desnodrit, es
trobava bé de salut.
El veí d’Empuriabrava, que és
de nacionalitat portuguesa, va
marxar de casa el  de maig al
matí i no se’l va veure en tot el dia.
Al vespre, en veure que no tornava, la família va donar avís a la policia de la desaparició. La denúncia es va formalitzar l’endemà,
però el mateix dia es va començar
a buscar-lo. L’endemà es va intensificar el dispositiu de recerca
sobre el terreny en el qual van participar agents de la Policia Local de
Castelló, Mossos d’Esquadra i
també hi va col·laborar la Guàrdia
Civil. Segons han informat els
Mossos, es van fer batudes a la ma-

rina residencial d’Empuriabrava,
on residia i les zones dels voltants, com la Muga, els Aiguamolls i els camps agrícoles de la
zona de Sant Pere Pescador. La recerca es va portar a terme durant
tot el cap de setmana, incloenthi recerques per les platges i altres
zones. Com que l’home té una
cama ortopèdica i suposaven que
la mobilitat podria ser més reduïda van decidir tornar a fer una recerca àmplia per les zones de
Castelló d’Empúries. Finalment
dimecres a última hora de la tarda una dotació dels Mossos d’Esquadra el va localitzar en un camp
entre Castelló i Empuriabrava.
Segons han informat, l’home
estava desorientat i no recordava
com havia anat a parar fins allà ni
què havia passat. Per l’aparença
denotava que probablement havia estat deambulant durant
aquests dies, tot i que no tenia cap
lesió. Els agents van donar avís als
serveis d’emergència i va ser traslladat al centre sanitari de Castelló d’Empúrie per fer-li un reconeixement. Malgrat la deshidratació i desnutrició per no haver
menjat ni begut, es trobava bé de
salut i va poder tornar el mateix dia
a casa seva.

cat més aviat el poder presumir,
sigui de «modelet», de bronzejat
o de filantropia, que practicar en
si mateix la virtut de la caritat.
A l’inrevés d’allò de pecat
amagat, pecat mig perdonat, del
que es tractava era d’evitar que la
virtut, per ser practicada en secret, en ser desconeguda, acabés
en l’oblit i no fos públicament
alabada.
Però no sé pas ben bé per què,
en aquest cas em va semblar que
havia de ser quelcom distint, i
així, només acabar de llegir la invitació, vaig telefonar per confirmar la presència, per suposat
acompanyat de la Inés, a la desfilada de vestits de núvia que la
Celia Vela organitzava, com a
excusa (Això ho dic jo) per posar
a prova la generositat empordanesa en favor de les obres de caritat (Caritat: Almoina que es
dona, o auxili que es presta, als
necessitats; actitud solidària
amb el patiment aliè. Em sembla
que la crisi ens obligarà a recuperar conceptes que semblaven
fora d’ús), en favor de les tasques
d’ajuda al proïsme desenvolupades per Càritas.
Com no havia d’assistir-hi si, a
més, la mostra es faria a les bodegues del Celler Espelt, lloc que
amb una meritíssima labor de
promoció, la família del mateix

nom, amb en Josep Maria Ortega de mestre de cerimònies, està
transformant en un centre de pelerinatge cultural empordanès
(conferències, presentacions de
llibres, exposicions de pintura),
davant la manca no sé si d’instal·lacions, d’iniciativa o d’un excés de peresa d’altres institucions. (No fa pas gaires dies, un
altre «trencador» de protocols, el
nostre amic i pintor afincat a Colera en Carles Bros, ens va oferir
allà mateix, com a aperitiu de la
seva exposició de pintura, una
magnífica interpretació dels Capricci de Paganini a càrrec de la
violinista Ala Boronkova.
«Aquest vi sortirà musical», va
venir a dir, més o menys, en Jaume Fàbregues, que també hi era
present). Hi era, com se sol dir,
tothom? Doncs no ho sé, perquè
com que procuro que la meva
mà esquerra no s’assabenti del
que fa la meva dreta, com afirmava al principi, darrerament
m’he allunyat de tota aquesta
parafernàlia i no sé quins són els
assidus d’aquests events. Però diguem que, si no hi eren tots els
invitats (i algun fent segurament
una excepció amb vestit i corbata; quasi de nuvis, vaja), doncs
en el cas d’haver-hi assistit, en
Jordi Rotllan, el principal responsable de la «moguda», s’ha-

gués trobat un greu problema de
protocol perquè no va quedar
cap seient buit.
A l’espai on es va servir l’aperitiu preparat per Altem, sufragat
per una ànima anònima (un
manc o una manca en sentit bíblic i metafòric), i regat amb vins
i caves de la casa, una taula mostrava un cert nombre d’ampolles
de vi (Espelt, of course!) etiquetades per a l’ocasió per la mateixa dissenyadora dels vestits i
destinades a la venda en favor de
les obres de Càritas. Tafaner com
sempre, vaig indagar pel resultat
de les aportacions caritatives i,
com no podia ser d’una altra
manera, només satisfaccions i
expressions d’agraïment als participants vaig poder escoltar.
Però, posant l’èmfasi en l’altra
cara de la moneda, jo els haig de
confessar que, en la meva particular i intransferible opinió, els
assistents potser no vam saber
respondre amb prou generositat
a la invitació.
Perquè, i torno a fer una valoració personal potser fora de lloc
perquè darrerament no participo
en actes d’aquest tipus, del que
es tractava era d’una crida a la
caritat amb la magnífica excusa
de na Celia Vela, del celler Espelt
i de l’acompanyament de l’aperitiu. O no?

Les màquines, ahir, reforçant el dic actual de Llançà.

Ambient permeti tirar-lo endavant. Això suposa que si torna a haver-hi temporal, tornaran a patir
destrosses. És un dels motius pels
quals s’ha decidit no refer l’edifici de la Llotja i continuaran en mòduls prefabricats.
L’alcalde constata que «vaig veient que això tindrà una durada
llarga, fa mig any que els pescadors

F

eia temps que no assistia a una festa d’aquestes anomenades
benèfiques, en les
quals, moltes vegades, la generositat no és res més que l’embolcall en el qual s’amaga la més rigorosa vanitat humana. Vull dir
que feia temps que no participava en aquesta espècie de saraus
en els quals, oblidant-nos d’aquella màxima bíblica segons la
qual la teva mà dreta no s’ha
d’assabentar del que fa la teva esquerra, moltes vegades s’ha cer-

 L’home va ser localitzat

en un camp a tocar la C-260
desorientat, però en bon
estat de salut

CONXI MOLONS

Fa sis mesos que
s’espera l’informe
ambiental de la Generalitat
sobre el nou dic

Troben sa i estalvi un
veí de Castelló que va
desaparèixer fa set dies

