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10 Alt Empordà
comarca

és millorar l’oferta i els 
serveis turístics de les 
ciutats 

l’objectiu del crèditY

Els 6 milions serviran 
per renovar l’espai urbà, 
construir un centre cívic 
i reformar l’edifici de 
l’antic ajuntament

Roses destinarà el crèdit del  FOMIT 
a convertir-se en un destí familiar

inversions. adequar les infraestructures turístiquesY

Berta maspoch l roses

Roses rebrà de la secretaria 
d’estat  de Turisme un total de 
5.969.517 euros en forma de crè-
dit amb un 0,5 % d’interès, per a 
la realització d’obres i projectes 
de millora de les infraestructures 
turístiques. En aquest sentit, l’al-
caldessa, Magda Casamitjana, ha 
destacat que es vol ampliar el per-
fil del visitant potencial de Roses 
i, per això, moltes d’aquestes acci-
ons van encaminades a convertir 
la ciutat en un destí ideal per a les 
famílies que viatgen amb nens.

L’objectiu d’aquests projectes és 
millorar la qualitat del medi ur-
bà i dels serveis públics, per tal de 
mantenir la competitivitat turís-
tica de la població i millorar els 
estàndards de qualitat que reque-
reix el turista. Aquest préstec fi-
nançarà diverses actuacions des-
tinades a la renovació i millora de 
l’espai urbà i de les platges de Ro-
ses, així com a la construcció d’un 
centre cívic i a la reforma de l’an-
tic ajuntament.

Les obres es divideixen en dos 
apartats. D’una banda, hi ha el Pla 
de renovació urbana, que té per 
objectiu la millora del paisatge 
urbà del casc antic i de la qualitat 
ambiental del municipi. Aquí s’hi 
inclou la pavimentació de voreres 
i carrers, la reposició de l’enllu-
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ha remarcat que aquesta actuació 
“és imprescindible per a qualse-
vol municipi turístic per tenir una 
imatge més neta i ordenada”. 

dos equipaments. D’altra ban-
da, hi ha els projectes de dos nous 
equipaments municipals. Un és 
la reforma de l’antic ajuntament 
perquè aculli els serveis d’urba-
nisme i territorials. Això perme-
trà concentrar-los tots en un sol 
punt i millorar la qualitat dels ser-
veis prestats al ciutadà. L’obra tin-
drà un cost d’1.800.000 euros que 
es finançarà amb aquest crèdit i 
amb una subvenció del PUOSC. 
L’altre projecte consisteix en la 
construcció d’un centre cívic al 
lloc de la sala de la SUF. n

menat i l’eliminació de les línies 
elèctriques aèries. També s’actu-
arà en el manteniment de platges 
i del passeig marítim -dos dels re-
clams turístics més importants- 
reposant bancs, casetes de salva-
ment, senyalització, etc. I se so-
terraran nou illes de contenidors, 
la qual cosa permetrà incremen-
tar-ne la capacitat i integrar-los 
en el paisatge urbà, especialment 
en el front marítim. Casamitjana 

Hora nova i el club nÀutic l’escala 
et conviden a fer un bateiG de mar 

nnivell blanc, 1er nivellivell blanc, 1er nivell
ddia convingut ia convingut 
ddurada: 3 hores, d’11.00h a 14.00hurada: 3 hores, d’11.00h a 14.00h
ccapacitat per a 4 personesapacitat per a 4 persones

bateibateiG G dede marmar

TOTA UNA EXPERIÈNCIA AL TEU ABAST

sotErrAr contEnidors. L’Ajuntament els vol integrar al paisatge HORA NOVA

AcostAnt-sE A EuropA. un moment de la sessió preparatòria de la jornada HORA NOVA

Alumnes de Roses celebren avui el Dia 
d’Europa amb un representant de la UE

iniciatives. europa i els jovesY

Avui, Roses rebrà la visita de 
Manel Camós, director de la re-
presentació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, que participa-
rà en la jornada de celebració del 
Dia d’Europa que han organitzat 
l’IES Illa de Rodes i l’Ajuntament 
del municipi. 

Els actes tindran lloc tot el matí 
i consistiran en una sessió de tre-
ball amb alumnes de l’institut i 
una trobada institucional al con-
sistori. D’aquesta manera, els es-
tudiants tindran l’oportunitat de 
conèixer de primera mà les expe-
riències i la trajectòria de Camós, 
a la vegada que s’acostaran a la 
institució europea. A continua-
ció, es projectarà un audiovisu-
al que han confeccionat un grup 

d’alumnes del centre especial-
ment per a l’ocasió. 

Manel Camós dirigeix des de 
l’any 2005 la representació de la 
Comissió Europea a Barcelona. 

Des de la seva incorporació com 
a funcionari a Brussel·les l’any 
1987, ha desenvolupat diverses 
responsabilitats de coordinació 
de relacions polítiques. n

redacció l roses
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si si EEncncAArrAA no  no EEts subscriptor, fts subscriptor, fEEs-ts-tEE’n ’n 
truca ara mateix al truca ara mateix al 972 505 958 i  i BBeneficia’eneficia’tt d’un munt  d’un munt 

d’avantatges mésd’avantatges més

SORTEIG D’ENTRADES DOBLESENTRADES DOBLES GRATIS

teatre teatre ininFFantilantilFFantilFF

en color?
la industrial teatrera
teatre el jardí de Figueres

diumenge, 17 de maig de 2009iumenge, 17 de maig de 2009
18.00h 18.00h 

SORTEIG D’ENTRADES DOBLESENTRADES DOBLES GRATIS

teatre teatre FFiiGGueresueres

ruddigore o la nissaga 
maleïda d’egos teatre
teatre el jardí de Figueres

divendres, 15 de maig de 2009ivendres, 15 de maig de 2009
21.00h 21.00h 

ENTRADES DOBLES GRATIS

música Fmúsica FiiGGueresueres

jaume arnella + dekrèpits
en directe
molí de l’anguila, Figueres

ddivendres, 15 de maig 2009ivendres, 15 de maig 2009
22.30h22.30h

ENTRADES DOBLES GRATIS

música rosesmúsica roses

tango i passió
cuarteto del Ángel en directe
teatre municipal de roses

ddiumenge, 17 de maig 2009iumenge, 17 de maig 2009
19.00h 19.00h 

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

partits de futbol del 
real madrid al Bernabéu
r. madrid  -  mallorca

Campionat de LligaCampionat de Lliga
23/24 de maig de 200923/24 de maig de 2009
AMAMbb A AccccÉÉss A LA Z A LA ZononA VA Vipip ddEL EL ccLLubub

FFutbolutbol

partits de futbol del  
fc Barcelona al camp nou 
barÇa - osasuna

Campionat de LligaCampionat de Lliga
23/24 de maig de 200923/24 de maig de 2009
AMAMbb A AccccÉÉss A LA Z A LA ZononA VA Vipip ddEL EL ccLLubub

FFutbolutbol

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

el telèfon per participar en les promocions del el telèfon per participar en les promocions del cclublub

EEl cll clUUb b DEDEl sl sUUbscbscRRiptoiptoRR

DD’’hora nova

☎☎972 505 958972 505 958




