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El moll d’espera i els 
dics s’ampliaran i es 
construirà un nou 
edifici de capitania i una 
gasolinera 

El Diari Oficial de la Generali·
tat va publicar ahir l'anunci d'ini·
ci d'informació pública de l'estudi 
de viabilitat, d'impacte ambiental 
i d’avantprojecte de rehabilitació i 
millora dels canals de Santa Mar·
garida de Roses. Les actuacions que 
preveu el document estan valora·
des en 60 milions d’euros. 

D'aquesta manera, el Depar·
tament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat 
vol donar un nou impuls a aquest 
port esportiu que amb els anys 
s'ha anat deteriorant i millorar, 
així, les condicions de navegabi·
litat. Les administracions, entitats 
i particulars podran formular al·
legacions a l’avantprojecte durant 
els propers 30 dies. 
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inversions. les oBres costaran 60 Milions d’eurosY

a mans privades. Un cop s’apro·
vi definitivament el document, el 
departament licitarà la concessió 
dels canals a una empresa priva·
da per tal de regularitzar·los i que 

siguin gestionats i mantinguts de 
forma eficient. Precisament, serà 
aquesta empresa la que executarà 
les obres, que començaran per les 
zones més crítiques. 

les actuacions. L’avantprojecte 
que ara es troba a exposició pública 
contempla un seguit d’actuacions 
que afectaran la bocana i els dics, 
els canals interiors i les dàrsenes 
esportives. 

Es condicionarà la bocana amb 
l’ampliació del dic i el contradic i la 
reparació del moll adossat per tal 
de millorar la seguretat de la na·
vegació. També es farà un dragat·
ge de manteniment de la bocana. 
L’avantprojecte preveu ampliar el 
moll d’espera fins als 900 metres 
quadrats i ubicar·hi un nou edifici 
de capitania, una gasolinera i un 
punt de recollida selectiva. 

Les actuacions també contem·
plen la millora dels canals interi·
ors, amb la rehabilitació de les es·
tructures d’atracament. Es repara·
ran els pantalans i les passarel·les 
i s’adequaran les instal·lacions i 
els serveis de les dàrsenes espor·
tives. Finalment, es treballarà per·
què l’aigua de l’interior dels canals 
sigui de més bona qualitat, per la 
qual cosa s’adequaran els conduc·
tes de comunicació entre canals i 
es col·locaran elements de segu·
retat. n
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la Mateixa eMpresa que faci 
les oBres serà qui assuMirà 
la concessió de la Marina

regularitzar els canalsY

Roses inicia una campanya de reciclatge 
al mercat ambulant dels diumenges

residus. caMpanyaY

Des d’aquest diumenge 17 de 
maig, el Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Roses 
ha iniciat una campanya d’educa·
ció ambiental als mercats ambu·
lants de roba i de fruita i verdura 
que tenen lloc tots els diumenges 
a la població. L’objectiu és sensibi·
litzar els marxants sobre la impor·
tància d’una correcta segregació 
dels residus i, alhora, contribuir 
a la reducció de la brutícia que es 
genera en els carrers i places que 
envolten aquests mercats. 

Les principals fraccions que 
s’originen al mercat setmanal són 
rebuig, plàstic, paper i cartró, per 
la qual cosa el consistori  rosinc 
ha instal·lat a les zones properes 
a les parades contenidors aptes 
per al seu reciclatge. A més, du·
rant els sis mesos que durarà la 
campanya, també es traslladarà 
cada diumenge fins a la zona del 
mercat un camió premsador per 
a la recollida del cartró.  

Els 200 marxants que integren 
el mercat rebran la visita d’un 
equip d’educadors ambientals 
que atendran les seves consultes 
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i que realitzaran un seguiment 
del comportament i evolució de 
la segregació de residus de cada 
parada, així com en la neteja de 
les parcel·les assignades a cada 
marxant. Un cop verificada la 
correcta aplicació de les pautes 
marcades, els educadors lliura·
ran als venedors que assoleixin 
els objectius un imant distintiu 
amb el lema “Jo reciclo”.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajun·
tament vol donar continuïtat a la 
campanya de l’any passat, durant 
la qual el 80,5% dels marxants van 
assolir els objectius marcats. n

Divendres, Manel Camós, director de la representació de la Co·
missió Europea a Barcelona, va visitar Roses per participar en la 
celebració del Dia d’Europa que van organitzar l’IES Illa de Rodes 
i l’Ajuntament. L’objectiu era acostar la institució als joves. n
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Roses acosta Europa als més joves

Y dia d’europa




