
El nou edifici polivalent de la
Societat Unió Fraternal de Roses,
la popular SUF, ja és una realitat.
El divendres passat, coincidint
amb la celebració de la Diada,
l’Ajuntament i l’entitat van orga-
nitzar una jornada de portes ober-
tes que va atraure la curiositat de
nombrosos rosincs, especialment
els qui durant anys havien tingut
una relació directa o familiar amb
la sala de ball i les seves activitats.

«Hem arribat al final d’un camí

que no ha estat fàcil», apunta l’al-
caldessa Montse Mindan. Ella
mateix, al costat dels regidors
Joan Plana, Sílvia Ripoll i Èric Ibá-
ñez, va fer de fil conductor
d’aquest dia especial que no es va
poder vestir de festa inaugural a
causa de les restriccions per la
pandèmia.

Retard i sancions
La nova construcció, que ha se-

guit el projecte dissenyat per Zero
Cinc, s’ha acabat amb un consi-

derable retard. Ara fa just un any,
l’Ajuntament de Roses va penalit-
zar amb 240.000 euros l’empresa
adjudicatària pel retard en l’entre-
ga de l’obra i li va donar un termini
de quinze dies per tal que finalit-
zés els treballs pendents, fet que
no es va complir. La tardança va
provocar que l’Ajuntament no po-
gués justificar a temps les obres i
va perdre part de la subvenció de
la Generalitat amb la qual es fi-
nançaven els treballs en el marc
del Pla de Barris del 2008.

SANTI COLL ROSES

Els rosincs recuperan la SUF
com a espai de referència
Després de més d’una dècada d’obres, l’edifici ha obert les portes
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Un moment de la jornada de portes obertes de la Diada.

Més de 700 pescadors de les
confraries gironines i uns 200 vai-
xells ja s’han sumat al projecte
pescaNeta per eliminar residus
del mar. Cada vegada que aques-
tes embarcacions surtin a pescar,
hauran de capturar tots els residus
que puguin agafar amb les xarxes,
com ara plàstics o llaunes i portar-
los fins al port. Fins ara, molts d’ells
ja feien aquesta pràctica i per això
ara s’han sumat a aquest projecte
impulsat per la Federació Nacio-
nal de Confraries de Catalunya.
Una pota d’aquest projecte –que
compta amb finançament euro-
peu– és la conscienciació a la ciu-
tadania de totes les deixalles que
hi ha al mar. Per això, els pescadors
hauran de pesar tota la brossa que
recullin cada dia i la gent podrà
mirar els quilos que han recollit.

Des de pescaNeta ja estan tre-
ballant en una aplicació perquè la
gent pugui consultar tots els resi-
dus que cada dia treuen del mar
els pescadors. Aquestes xifres
també serviran d’indicador per sa-
ber el tipus d’elements contami-
nants que hi ha al mar. De cara a
un futur es preveu engegar una

campanya de conscienciació i ta-
llers a les escoles per donar visibi-
litat a la feina que fan els pescadors
a l’hora d’eliminar els residus.

El president de la Federació Ter -
ritorial de Confraries de Pesca-
dors, Antoni Abad, ha detallat que
l’objectiu és convertir el projecte
en un distintiu de qualitat. «Quan
eliminem part dels residus del
mar, estem oferint un producte
encara de més qualitat», ha afegit
Abad. El president ha insistit  que
els pescadors fa anys que treballen
per «millorar l’ecosistema marí»,
però ara han decidit fer-ho sota la
nova marca pescaNeta.
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Els pescadors accentuen
la seva col·laboració per
netejar la brossa del mar
El projecte pescaNeta
també és una crida 
del sector contra els
abocaments de residus

EMPORDÀ

Un pescador buidant residus recollits a alta mar.

Més informació:
www.roses.cat  ·  Tel. 972 252 400
www.estarriol.com  ·  Tel. 972 500 403
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Quan eliminem
part dels residus

del mar, estem oferint
un producte encara 
de més qualitat»
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 La nova SUF, situada a la riera Gin-
jolers, té tres plantes i ocupa 2.172
metres quadrats. La sala de ball i
d’activitats està ubicada a la planta
baixa per a facilitar l’accés i ofereix
una ampliació amb una paret mòbil.
En aquesta planta també hi ha d’ha-
ver la cafeteria, la concessió de la
qual està pendent d’una nova convo-
catòria, ja que el primer concurs va
quedar desert. La resta de l’edifici dis-
posa de diferents espais polivalents.

Polivalent La sala de
ball segueix ubicada 
a la planta baixa
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Breu

PROMOCIÓ

Suspensió definitiva
de la Ruta de Tapes

L’Àrea de Promoció Econòmica
i els establiments de restauració
han acordat la suspensió definiti-
va de la Ruta de les Tapes que es-
tava programada per a celebrar-
se entre el 30 d’octubre i el 8 de no-
vembre. S’han emplaçat a treba-
llar per a la del 2021.
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L’empresa rosinca Dermavision
Solutions ha creat una cabina que,
gràcies a la intel·ligència artificial,
és capaç de detectar, en cinc mi-
nuts, lesions a la pell sospitoses de
ser un melanoma. Aquest projec-
te pioner consisteix en una cabina
de la mida d’una persona que fo-
tografia tot el cos del pacient i
identifica les lesions que poden
ser cancerígenes mitjançant algo-

ritmes d’intel·ligència artificial i
sense intervenció humana. El dis-
positiu elabora automàticament
un informe amb les dades recolli-
des i l’envia al dermatòleg perquè
pugui realitzar un diagnòstic més
ràpid.

El projecte liderat per Narcís Ri-
cart va ser el guanyador dels Pre-
mis Emprenedors de l’Alt Empor-
dà 2019 per la qualitat de la seva
proposta innovadora.
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Dermavision crea una cabina
capaç de detectar melanomes


