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DdG/ACN ROSES

■ La decisió de retirar de les
 platges la pràctica de la vela i seg-
ways i bicicletes del passeig ha ge-
nerat un enfrontament entre el
govern (CiU, GdP), l’oposició
(ERC, PP, PSC i Cs) i, ara, els veïns
de Santa Margarida que es van
manifestar aproitant que tenia
lloc, ahir a les vuit del vespre, el ple
municipal. Els veïns estan preo-
cupats perquè acabin amb l’es-
port nàutic que promouen des de
fa una dècada.

L’Associació de Comerciants i
la de Veïns d’Empuriabrava han
volgut visualitzar públicament el
seu malestar per la decisió muni-
cipal d’aprovar un Pla d’Usos i
Platges (-) en el qual es
contempla la supressió de l’activi-
tat de windsurf de les platges.
També es retiren els segways i bi-
cicletes del passeig. Es va aprovar
en junta de govern el mes de de-
sembre. 

Amb pancartes amb lemes
com «No al tràic d’inluències» o
«Volem navegar» es van manifes-
tar davant l’Ajuntament i a l’inte-
rior de la sala de plens on tenia
lloc el ple ordinari. 

Amb aquesta acció se sumen a
les queixes de l'oposició (ERC,
Unió, Cs, PP) per l'aprovació d'un
document que elimina activitats

turístiques.
El president de l’associació de

comerciants, Ricardo Moraes, diu
que com s’ha actuat mostra una
falta de comunicació i la decisió
política d'eliminar «les escoles
nàutiques que tenia a la platja del
Rastrell i Santa Margarida» dedi-
cades a l'aprenentatge d'esports
nàutics no motoritzats. També su-
posa eliminar, diuen, les entrades
i sortides que hi havia perquè po-
guessin practicar l'esport. 

Mesures per al top manta

Una altra queixa és que el pla no
aproita per cedir espais al passeig
marítim a restaurants, hotels i bo-
tigues per eradicar la venda am-
bulant il·legal, una proposta que
es va trametre al govern el juny
passat. «No hi ha cap apropament
cap a nosaltres ni cap a ningú
quan es prenen decisions que ens
afecten a moltes empreses del po-
ble», diu Moraes. Per això, dema-
nen que «relexionin abans de fer
mal a l'esport nàutic i a les perso-
nes que el practiquen». Demanen
que no siguin prepotents i escoltin
a tothom. 

En un altre ordre de coses,
l'Ajuntament de Roses va aprovar
al ple una moció per reclamar a
l'Estat que es compleixin les pro-
posicions no de llei aprovades al

Congrés el  i el  i se ce-
deixin part de les instal·lacions de
la base militar del Pení al Parc Na-
tural del Cap de Creus. El regidor
d'Urbanisme i exdiputat a la cam-
bra, Carles Pàramo, va assegurar
que el Ministeri de Defensa ha co-
mençat a replegar els efectius ae-
ris a les noves instal·lacions de la
part alta de la base i va alertar que

els antics ediicis començaran a
quedar abandonats si no s'hi fa
res. La proposta, impulsada per
CiU, reclama ara que es facin efec-
tius els compromisos adoptats i es
comenci a treballar per donar ús
a aquestes instal·lacions i evitar
que acabin saquejades com ha
passat amb altres complexos. La
moció va comptar amb el suport

de l'equip de govern, així com
d'ERC i el PP, a l'oposició. El PSC i
UMdC hi van votar en contra i el
regidor de C's es va abstenir. El
Congrés dels Diputats va aprovar
el novembre de  i l'abril de
 dues proposicions no de Llei
en les quals es reclamava que De-
fensa desafectés part de les
instal·lacions de la base militar.

Un grup de comerciants i residents es van concentrar davant l’Ajuntament perquè es reconsideri la decisió de treure el
windsurf, els «segways» i les bicicletes El consistori aprova reclamar a l’Estat que cedeixi part de la base militar del Pení

Veïns de Santa Margarida protesten per
la retirada de l’activitat de vela de la platja

La protesta dels veïns i comerciants de Santa Margarida, ahir a les portes de l’Ajuntament. ROSANA VIDAL

DdG FIGUERES

■Un any més el Festival Còmic de
Figueres segueix acostant al públic
grans humoristes de primer nivell
i variades propostes que aposten
per artistes del país, convertint-se
així en la cita de referència per als
amants de l'humor durant els dies
de vacances de Setmana Santa.
Del  al  d’abril Figueres acollirà
un total de  propostes,  d'elles
gratuïtes, en  espais diferents re-
partits per la ciutat.

El duet còmic australià The Um-
bilical Brothers format per David
Collins i Shane Dundas i la com-
panyia del clownrus Dimitri Boga-
tirev i la ucraïnesa Irina Ivanytska,
són els artistes internacionals que
encapçalen el cartell d'aquesta a

edició del festival. La companyia
de clowns russa instal·lada a Las
Vegas que va formar part del Cir-
que du Soleil, oferirà el seu espec-
tacle «Aga Boom» al Teatre El Jardí,
com ja va fer amb gran èxit de pú-
blic el . Per la seva part els aus-
tralians, reis del mim i l'slapstick i
tot un fenomen mundial a inter-
net, als principals festivals d'hu-
mor i en diferents canals de televi-
sió també tornen al festival per
mostrar el seu The Best Of en una
ocasió única a Cata lunya.

Guillem Albà serà el presenta-
dor de l'espectacle inaugural
acompanyat de l'Orquestra Mara-
bunta i donarà pas als diferents ar-
tistes que participaran en el tradi-
cional cabaret: The Umbilical
Brothers, Yolanda Ramos, Mali Va-
nili, Capa i Espasa i els Xuriguera i
Faixedas, que seran els encarre-
gats de maridar l'humor amb un
brindis especial d'aniversari per
inaugurar una cita empordanesa
d’allò més consolidada.

El Festival del Còmic
presenta la seva desena
edició amb 16 actuacions
El certamen tindra lloc
del 13 al 16 d’abril amb més
d’una desena d’espectacles
gratuïts en 11 espais diferents

P. ESPARCH GIRONA

■La secció quarta de l'Audiència
de Girona ha condemnat a  anys
i mig de presó Marlon Roberto
Castro per haver matat el març del
 un jove a ganivetades a una
zona boscosa de Colera, on també
va calar foc al cadàver. El tribunal
–seguint el veredicte del jurat po-
pular, que va declarar l'acusat cul-
pable d'assassinat i incendi– ha
imposat una pena de  anys i un
dia de presó per un delicte d'as-
sassinat i una altra pena d'un any
i mig de presó per un delicte d'in-
cendi forestal. També ha condem-
nat el processat a pagar una in-
demnització de més de .
euros als familiars de la víctima i
la meitat dels . euros de multa
per l'incendi a la Generalitat.

Així mateix, la sentència de

l'Audiència també recull la pena a
les tres acusades que van evitar el
veredicte del jurat popular. El fet
és que abans que el jurat es retirés
a deliberar, el iscal, l'acusació par-
ticular i les defenses van arribar a
un acord. Llavors, el magistrat del
cas va condemnar de viva veu Car-
men del Castillo a  any i mig de
presó per un delicte d'encobri-
ment, la seva illa, Esther Puig del
Castillo a  anys i mig per encobri-

ment i incendi, mentre que Dolors
Folch a  anys de presó per un de-
licte de lesions en concurs amb un
homicidi imprudent.

La sentència del crim de Colera
no és ferma i ara es pot recórrer in-
terposant un recurs al Tribunal
Superior de Justícia (TSJC). L'ad-
vocat de Castro, Sergio Noguero,
va explicar ahir que els propers
dies estudiarà la possibilitat de
presentar el recurs.

Condemnat a 16 anys i mig de presó
l’home que va matar un jove a Colera
La sentència de l’Audiència
també recull la pena a les tres
acusades que van evitar
el veredicte del jurat popular

L’acusat de matar un jove a Colera el març del 2014. ACN


