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El ple de l’Ajuntament d’Avi-
nyonet de Puigventós ha aprovat
definitivament el projecte del lo-
cal cobert d’ús esportiu per als
practicants de la petanca. REDACCIÓ

| AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Avinyonet farà un local
cobert per a la petanca

OBRES

L’Ajuntament del Far d’Em-
pordà ha aprovat la memòria va-
lorada de l’obra de restauració i
conservació del tram sud de la
Muralla, redactat per l’arquitec-
ta municipal. REDACCIÓ | EL FAR  

El Far restaurarà el 
tram sud de la Muralla

OBRES

El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, a Figueres, acollirà,
aquest dimecres 5 d’octubre,
una sessió formativa per ajudar
a crear una empresa sense di-
ners inclosa en el marc d’accions
de sensibilització dels premis
emprenedors promoguts pel
Fòrum Imagina, amb el finan-
çament del Consell Comarcal i
la Diputació de Girona. La jor-
nada gratuïta tindrà lloc de les
tres a les set de la tarda. L’objec-
tiu és demostrar que, per crear
una empresa, el factor econòmic
és menys important del que
sembla i que, realment, no jus-
tifica el fet de no iniciar un pro-
jecte. La demanda de diners ha
estat sempre el motor dels veri-
tables emprenedors que han
substituït la falta de capital amb
imaginació i empenta. REDACCIÓ | FI-

GUERES

Dediquen una 
jornada a crear una
empresa sense diners

DIMECRES
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Breus

La quarta edició de l’Ecofira de
Navata, que se celebra aquest
 diu menge, a partir de les deu del
matí i durant tot el dia al nucli
antic, s’amplia amb més oferta,
ja que s’hi ha afegit, enguany, la
Xarxa Catalana de Graners, que
disposarà d’un espai per divul-
gar les seves funcions, amb ex-
posició de productes, tallers i
xerrades. A més, a la sala d’actes,
a partir de tres quarts d’onze del
matí, tindrà lloc la presentació
del Banc de llavors, creat arran
d’aquesta xarxa. 

Des que va començar a la zona
escolar, fa quatre anys, l’Ecofira
navatenca, organitzada per l’A-
juntament amb el suport del tei-
xit associatiu local, ha anat crei-

xent i en aquesta edició vol con-
solidar-se al centre del poble.
L’Ecofira pretén ser un espai de
trobada tant de persones com de
professionals que treballen en
àmbits diferents per a un entorn
més sostenible en aquest ves-
sant.

L’Ecofira comptarà, aquest

diumenge, amb divuit expositors
de diversos productes de la ter-
ra, bàsicament ecològics. També
hi haurà tallers per poder desen-
volupar activitats relacionades
amb aquest sector, a més de xer-
rades. En aquest darrer apartat,
destaca la presentació del llibre
de Jordi Puig, L’hort del segon
origen, l’horticultura del futur
amb arrels al passat, que tindrà
lloc a partir de dos quarts de dot-
ze del migdia a la sala d’actes.

Canvi de línia
A partir de dos quarts d’una del
migdia, al recinte de la fira, hi
haurà tastets de Navata, amb els

restaurants del municipi –els ti-
quets són a la venda a partir de 5
euros–, com una de les moltes
activitats que es podran fer a Na-
vata aquest diumenge. 

No obstant això, els organit-
zadors han volgut fer un gir a
aquesta Ecofira en la quarta edi-
ció. “Aquest any hem volgut
apostar més pels expositors i
 menys per les xerrades tècni-
ques”, explica l’alcalde de Nava-
ta, Jaume Homs, el qual vol  ser
realista, en el sentit que el públic
que visita aquesta fira no és “de
masses”, sinó més selectiu per la
temàtica. L’alcalde navatenc
subratlla que “no tenim la pre-
tensió de fer una gran fira, sinó
de fer una mostra de tota una lí-
nia de valors i implantar una cul-
tura més ecològica de la socie-
tat”. 

Homs destaca el valor divul-
gatiu i la particularitat que té
aquesta fira temàtica que ja s’ha
erigit com un referent arreu de
la comarca i confirma la capita-
litat de Navata dins de l’àrea de
les Salines Bassegoda.

NAVATA | MARC TESTART

AQUEST DIUMENGE

En el marc de la fira sobre la sostenibilitat, presentaran la iniciativa del Banc de llavors�

La Xarxa Catalana de Graners serà
present a la quarta Ecofira de Navata

La Creu Roja ha estat present
aquest estiu en una vintena de
platges del litoral gironí, realit-
zant 2.974 assistències sanitàries,
que inclouen atencions a perso-

nes afectades per picades, es-
quinços, luxacions i erosions,
però també destaquen les 418 as-
sistències socials, com les que s’o-
fereixen a través de dispositius
per facilitar el bany de les perso-

nes amb discapacitat, servei que
s’ofereix en 8 platges. 

Les assistències sanitàries més
habituals han estat els trauma-
tismes (5.055), la majoria de ve-
gades per causa de ferides, con-
tusions, luxacions, distensions,
possibles fractures, així com les
picades de meduses (2.206). 

A les assistències realitzades

en el dispositiu de la Creu Roja a
platges, cal sumar-hi el rescat de
persones en risc imminent d’ofe-
gament (37) o les evacuacions a
centres hospitalaris (105). 

La intervenció de Creu Roja ha
inclòs, a més dels 5.610 avisos
preventius per evitar conductes
de risc, la posada en marxa de di-
ferents iniciatives de caràcter
preventiu, per evitar els accidents
propis d’aquest període. Destaca,
en aquest sentit, la iniciativa per-
manent Aquest Estiu, estima’t
molt, o la dels Socorristes Júnior
conjuntament amb Lidl Super-
mercats.

ROSES | REDACCIÓ

Creu Roja ha fet quasi
3.000 assistències a les
platges gironines a l’estiu

Les assistències sanitàries més habituals 
han estat per traumatismes i picades de meduses
�

ECOFIRA
� Nucli antic de Navata. 
� Ajuntament. 
� Diumenge 9 d’octubre. 
Tot el dia.

L’AGENDA

Aquest any hem apostat
més pels expositors i

menys per les xerrades
tècniques. No tenim la pretensió
de fer una gran fira, sinó de fer
una mostra de tota una línia de
valors i implantar una cultura
més ecològica de la societat»

«

JAUME HOMS 
ALCALDE DE NAVATA

EL PROTAGONISTA

Creu Roja ha tancat 
la campanya d’estiu amb 
un balanç dels serveis 
a les platges del litoral

Els organitzadors de l’Ecofira
han volgut potenciar enguany
els expositors que es podran
veure aquest diumenge

La Xarxa Catalana de 
Graners s’ha afegit 
enguany a la fira navatenca, 
que ja s’ha consolidat


