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Inicien la construcció de la rotonda

obres a l’escalaY

nnDes de fa unes setmanes, el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques està treballant per millorar la connexió entre les 
carreteres GI-623 i GI-632 a l’Escala. Ara els treballs s’han concen-
trat en la construcció d’una rotonda que enllaçarà aquestes dues vi-
es i que substituirà el pas superior que hi havia fins ara. n 

Roses ja ha adjudicat el Pla 
de màrqueting turístic

turisme. buscar alternativesY

L'Ajuntament de Roses aca-
ba d'adjudicar a l'empresa Chias 
Marqueting Systems la redacció 
del Pla de màrqueting turístic de 
la població, encarregat de dirigir 
la promoció i l'estratègia turísti-
ques que el consistori desenvolu-
pi a partir d'ara. 

El Pla tindrà una aplicació im-
mediata, ja que les primeres actu-
acions es preveuen realitzar dins 

d'aquest 2009, tot i que també 
marcarà les accions a desenvolu-
par durant els propers tres anys.

Entre les funcions que compli-
rà el Pla de màrqueting es troba 
la millora dels productes turístics 
que el municipi ofereix en l'actua-
litat, així com les estratègies a se-
guir en el posicionament i promo-
ció de Roses a curt i mitjà termini. 
També es definiran els mercats 
més adients on actuar i els pro-
grames a desenvolupar. n  

redacció l roses
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Alumnes de l’IES Illa de Rodes de 
Roses xategen amb polítics europeus

iNiciatiVes. acOstar els JOves a la POlÍticaY

Un grup d’alumnes de l’IES 
Illa de Rodes de Roses ha parti-
cipat durant els mesos de març 
i abril en els xats internacionals 
organitzats per la Comissió Eu-
ropea, que han comptat amb la 
intervenció de dos convidats 
d'excepció: Jan Figel, comissa-
ri europeu d'Educació, i Hans-
Gert Pöttering, president del 
Parlament Europeu. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és acostar els joves de 4rt d’ESO i 

1r de batxillerat a la figura d’Eu-
ropa i a les seves institucions. 
Aquesta activitat s'emmarca 
dins el programa d'aproximació 
a Europa impulsat per l'IES, dins 

redacció l roses

nn

l’assignatura d’educació eticocí-
vica per a la ciutadania, que cul-
minarà el proper dia 15 amb la 
realització d’una jornada de tre-
ball. 

Les activitats han tractat as-
pectes diversos com l’europe-
isme, les funcions i la repercus-
sió de la Unió Europea en la vida 
dels ciutadans, la percepció que 
en tenen els joves en l’actualitat 
o la identitat europeista de Ro-
ses, endinsada en la Mediterrà-
nia i amb una realitat poblacio-
nal molt diversificada. n

acOstar la figura d’eurOPa 
i les seves instituciOns als 
JOves 

l’objectiuY

La crisi fa doblar les sol·licituds i consultes 
als serveis socials de l’Ajuntament de Roses

berta Maspoch l roses

La regidora reconeix 
que el departament 
està col·lapsat i, per 
això, estudia ampliar 
temporalment la plantilla

La crisi econòmica i el conse-
qüent increment de l’atur a Ro-
ses -la setmana passada es situa-
va entorn dels 1.300 parats- s’està 
acarnissant amb la classe mitja-
na, una franja de la societat que 
no acostumava a necessitar l’aju-
da dels serveis socials. Això ha fet 
disparar la demanda de l’Àrea de 
Benestar de l’Ajuntament de Ro-
ses, que calcula que es situa apro-
ximadament al doble de la d’ara fa 
un any: han passat d’una vintena 
de sol·licituds o consultes setma-
nals a una quarantena.
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 problemàtiques socials. els efectes de la desOcuPacióY

És per això que els tres assistents 
municipals s’han vist obligats a 
reorganitzar-se la feina per adap-
tar-se a aquest canvi. Si fa uns me-
sos dedicaven dos dies a atendre 
els veïns al departament, dos més 
a redactar els informes i un a fer 

visites a domicili, ara dediquen 
els cinc dies de la setmana a rebre 
els ciutadans. 

La regidora de Benestar, Fran-
cis Martín, lamenta que això s'ha 
traduït en un col·lapse del servei, 
perquè no hi ha prou personal per 

donar sortida a totes les peticions, 
ni per completar la feina més ad-
ministrativa. En aquest sentit, 
l'Ajuntament està valorant l’am-
pliació temporal de la plantilla, 
que actualment és de tres treba-
lladors socials i que, en principi, a 
l’octubre serà de quatre. 

el perfil. Martín ha explicat que 
fa un any el perfil del demandant 
era majoritàriament el d’una per-
sona gran i que els immigrants re-
presentaven el 10% del total. Ara 
la majoria de sol·licituds són de 
famílies de classe mitjana, amb 
fills o sense, "que no poden supor-
tar les despeses que suposa ara 
mateix tirar una casa endavant" 
perquè un dels membres o tots 
dos s'han quedat sense feina.

El que se'ls ofereix des del con-
sistori és la tramitació dels ajuts 
econòmics i la mediació amb la 
Generalitat per derogar certs pa-
gaments, com la hipoteca. n 

Yel fuNcioNameNt

serveis socials de Roses és di-
ferent del de la resta de mu-
nicipis de la comarca. En tots 
ells, excepte a Figueres que és 
considerada ciutat, aquest és 
un servei que gestiona direc-
tament el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. A Roses, però, 
fa 17 anys l’Ajuntament va op-
tar perquè els assistents soci-
als formessin part de la plan-
tilla municipal. La regidora de 
Benestar destaca que fins ara 
mai hi ha hagut cap problema, i 
que per això el model s’ha man-
tingut. Ara bé, la situació actual 
de col·lapse els ha fet plantejar 
demanar un reforç al Consell, 
a l'espera que Roses sigui con-
siderada ciutat i que, per tant, 
pugui per dret gestionar-se els 
recursos econòmics destinats 
a aquesta àrea. n
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