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El tècnic de la Unió Esportiva Figueres ha renovat la meitat de l’equip per
assolir el tercer ascens però assegura que jugant a Primera Regional “serà
més difícil pujar i caldrà més exigència que en els altres dos ascensos”.
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L’AVANÇ mETEOROLÒGIC

Divendres, 24
Calor
nn Ambient encara molt ca
ca-

lorós, però no tan càlid. La
tramuntana s’insinuarà.

Dissabte, 25
Menys calor

Diumenge, 26
Recuperació

nnTramuntana forta al ma
matí, però desapareixerà. Les
temperatures baixen.

nnTemps

assolellat, vents
del sud, més humits i càlids. Torna la forta calor.

Dilluns, 27
Calorada
nn Ambient molt càlid i marcadament xafogós a bona
part del territori. Núvols.
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Els apagafocs
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EDITORIAL

Solucions per frenar
l’impacte de les obres
Representants dels comerços del carrer
de la Jonquera i membres de l’Ajuntament
de Figueres es reuneixen dilluns per debatre i buscar solucions al caos de circulació que generen les obres que s’estan fent
a la cruïlla de la Pujada del Castell amb els
carrers Canigó i Jacint Verdaguer. La coincidència de l’execució dels treballs amb la
temporada turística i l’afluència massiva
a la zona del Museu Dalí ha agreujat encara més una situació que de normal ja portaria complicacions. Les obres molesten
sempre i malgrat l’esforç del consistori, que
ha demanat per activa i per passiva paciència, els embussos són constants i accedir al
pàrquing del Garrigal s’ha convertit en una
odissea. La paciència i la comprensió hi ha
de ser però també cal una reflexió sobre si la
senyalització i la gestió de les conseqüències
d’aquestes obres s’està duent a terme de manera òptima. Que hi hagi aquesta trobada ja
mostra la voluntat de buscar solucions. n
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A

mb l’estiu retornen els incendis incontrolats i les espurnes
tràgiques, com la dels bombers morts a Horta de Sant Joan. Per
TV han entrevistat un pagès que lamentava que els equips d’extinció
no els havien deixat baixar a la vall a
protegir la maquinària agrícola. Vivim en un territori fràgil. Les Agrupacions de Defensa Forestal, que a
l’Empordà són més de deu, uneixen
propietaris forestals i ajuntaments
en la lluita contra els incendis i fan
una gran feina. Més d’un cop, però,
els veïns dels llocs amenaçats pel
foc es queixen de no poder participar en l’extinció. En altres ocasions,
la xarxa de rescat no compta amb

l’ajut de les ADF. Si bé és comprensible que sigui complicat coordinarse, la Direcció General de Patrimoni
Natural i Medi Físic podria aprofitar
millor l’ajuda que ofereixen aquestes agrupacions i comptar amb la collaboració dels veïns dels municipis
afectats que coneixen bé el territori. Aquest nou episodi m’ha recordat
el darrer foc que va cremar la Serra
de Ventalló, l’anar i venir neguitós de
la gent i la desesperació d’algun pagès que va intentar llaurar els marges
de muntanya i no li ho van permetre. Potser era una mesura aconsellable, tot i que en aquell moment va
quedar clar que fallava la complicitat entre uns i altres. Al capdavall, si
alguna cosa positiva podem extreure d’aquestes desgràcies és que ens
convé anar units i col·laborar en les
tasques de prevenció.

dem dominar les forces de la natura, l’hem de tenir com a aliada, i això
ens compromet a respectar els rius,
els camps de conreu i els boscos.
40 anys després de “la conquesta” de
la Lluna, m’ha vingut a la memòria
una frase del científic Joan oró: “El
coneixement de l’univers ens ha de
fer més humils”.
la nova guia El Baix Fluvià, d’Este-

la Illa, Marisa Roig i Erika Serna, recentment publicada dins la col·lecció
“Guies de patrimoni local” que dirigeix Joaquim Tremoleda, ofereix una
síntesi històrica molt completa i 4 itineraris tramats a banda i banda de
les ribes del Fluvià.

bara quan trona. Sabent que no po-

instants. Compartir una paella en
un restaurant vora mar és un acte
d’amor a la vida; el vi ens obre la gana,
la brisa aviva la conversa. Que tingueu un cap de setmana plàcid.

JOsÉ LUIs YÉCORA

JOsEP mARIA JOAN

ROGER ZAmORANO

És el regidor de Seguretat Ciutadana de Figueres que ha de resoldre el caos de la Pujada del Castell que està perjudicant els comerços de la zona a causa de les obres.

És el director del Museu del Joguet de
Figueres que aquests dies ha obert una
exposició temporal del costumista Joan
Amades a la Sala oberta del museu.

És el diputat de Cultura de la Diputació
de Girona que ha impulsat la reedició de
la història dels avantpassats de Fages de
Climent. El volum estava esgotat.

sovint ens recordem de Santa Bàr-
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