
L’Ajuntament de Roses ha aca-
bat els criteris que hauran d’a-
doptar a partir d’ara els establi-
ments comercials que vulguin
ocupar un espai de la via pública
per exposar els seus productes al
públic. Aquestes noves directrius
començaran a aplicar-se al mu-
nicipi de manera immediata,
amb l’objectiu de tenir regularit-
zada la situació de cares a la pro-
pera temporada d’estiu i posar
punt i final a la desunificació i
ocupació indiscriminada que es
produïa fins ara.

El consistori rosinc ha volgut
posar fil a l’agulla i concretar qui-
nes són les ocupacions comer-
cials que es permetran a partir
d’ara a la via pública i quines ca-
racterístiques hauran de complir.
L’aprovació d’aquesta mesura
respon a la voluntat del consisto-
ri per tenir regularitzada la situa-
ció de cares a la propera tempo-
rada d’estiu, mentre, paral·lela-
ment, segueix treballant en l’ela-
boració de l’ordenança que regi-
rà aquest tipus d’ocupació.

Segons fonts municipals, les
directrius adoptades han estat
consensuades amb l’associació de
comerciants de Roses (ACOR) i,
tal i com assenyala el regidor de
Serveis Territorials de l’Ajunta-
ment, Francesc Martínez, “la
nova regulació respon a la de-
manda tant de la ciutadania com

de nombrosos propietaris d’esta-
bliments comercials, que veien
fins ara com una ocupació indis-
criminada i sense uns mínims cri-
teris qualitatius actuava en detri-
ment de la imatge de Roses i del
propi sector comercial”. 

Les mesures adoptades
Entre les mesures que hauran
d’adoptar els diferents establi-
ments s’assenyala que es podrà
ocupar el domini públic amb ob-
jectes i mostres comercials sem-
pre que aquests estiguin penjats
a la façana del propi establiment,
no sobresurtin més de 45 cm, es-
tiguin elevats un mínim de 20 cm
del paviment del carrer i no su-
perin l’alçada del forjat de l’esta-

bliment o un màxim de 3 metres.
D’altra banda, les mostres s’han
de penjar sempre davant dels
murs per tal de deixar lliures ac-
cessos i aparadors. 

Altres aspectes regulats són la
disposició de tendals, la col·loca-
ció d’amarratges, els horaris d’ex-
posició dels productes, així com
els elements que no es poden ins-
tal·lar en la via pública, com ara
expenedors automàtics de begu-
des, gelats i similars. 

En els propers dies, més de
200 comerciants de Roses rebran
un escrit informatiu amb els nous
criteris a aplicar, acompanyat del
model de sol·licitud d’autoritza-
ció que hauran de presentar a l’A-
juntament abans del 5 de juny.
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El consistori regula l’ocupació de
comerços que exposen al carrer

VIA PÚBLICA

Més de 200 botiguers rebran informació sobre els criteris que a
partir d’ara hauran de seguir si volen exposar els seus productes a fora
�

Imatge de la campanya d’ocupació de la via pública. EMPORDÀ

El passat divendres, el director
de la representació de la Comis-
sió Europea a Barcelona, Manel
Camòs, va visitar Roses i va par-
ticipar en una trobada amb un
grup d’alumnes de l’IES Illa de

Rodes. A la sala d’actes de l’Ajun-
tament, es va projectar un audio-
visual confeccionat especialment
per a l’ocasió per part dels estu-
diants. Amb motiu del Dia d’Eu-
ropa, organitzat per aquest insti-
tut, i amb la col·laboració de l’A-

juntament, es van potenciar els
coneixements i els sentiments d’i-
dentitat europeista. Manel Ca-
mós, per exemple, va explicar la
seva extensa trajectòria profes-
sional dins de la Comissió Euro-
pea. 
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Un representant de la Comissió Europea a Barcelona visita l’Ajuntament �

Roses mostra el seu costat europeista
Un grup d’alumnes de l’IES Illa de Rodes ha celebrat el Dia d’Europa. JORDI VELASCO
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ROSES�ACTUALITAT

Dissabte 23 de maig, 22h.

Comentaris i reflexions del nou llibre:
“RECETAS PARA UN MUNDO MEJOR”
A càrrec d’Antoni Bolinches, Llicenciat en Filosofia

i Ciències de l’Educació. Psicòleg  especialista en
psicologia clínica. Màster en sexualitat humana. 

Escriptor i conferenciant.
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C/ de l a Força, 3
Tel. 972 520 691
TORROELL A DE FLUVIÀ

col· labora
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Curs d’introducció al cinema.
“El fenomen cinematogràfic: La Gran Manipulació”.

Professor: Alfons Martínez.
Els dimarts 5, 12,18 i 26 de maig,

i 2 i 9 de juny a les 20.00h. 

30 de maig, 21h.
RETRO MUSICAL
“Un altre cop Sam”

A càrrec de CLARA’S VEUS DE LA CATE
Grup de Cant de la Cate.

Inscripcions dels cursos a la secretaria de La Cate
(de dimarts a divendres, de 19.00 a 21.00 h, i dissabte, de 16.30 a 19.00 h),

al telèfon 972 678 496. Correu electrònic: patronat@lacate.cat, o visitar la pàgina web:

www.lacate.cat

Espai cultural
Figueres
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CENTRE ACADÈMIC FITA
C/ Pi i Margall, 23
Tel. 972 500 059

ELS MATINS, A MÉS D’ESTUDI,
FAREM ACTIVITATS LÚDIQUES
I FORMATIVES PER A TOTS.

VOLS VENIR A FER TEATRE
I MANUALITATS? 
DONCS T’ESPEREM AL CENTRE.


