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ACTUALITAT    COMARCA

Els premis  
G! de turisme 
guardonen el 
Grup Peralada
REDACCIÓ. L’ESCALA

n Els jardins del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya–Empúries van 
acollir, el 6 de maig, la cerimònia 
de lliurament dels premis G! de tu-
risme de les comarques de Giro-
na, organitzats pel Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona de la Di-
putació, que arribaven a la quin-
zena edició en un acte que va 
comptar amb aforament limitat a 
causa de la situació de pandèmia 
i les restriccions vigents. El XV Pre-
mi G! Xiquet Sabater al projecte 
empresarial va ser per al Grup 
Peralada, mentre que el IX Premi 
G! especial Jordi Comas i Mata-
mala va ser per al Festival de Tor-
roella de Montgrí. L’acte ha estat 
presidit per Miquel Noguer, presi-
dent de la Diputació, i hi va parti-
cipar  el conseller d’Empresa i Co-
neixement, Ramon Tremosa.

Els dies 7 i 8 de maig s’han realit-
zat les presentacions dels projectes 
que concorren als Premis 
Emprenedors Alt Empordà 2021. El 
jurat ha escoltat els representants 
de les candidatures presentades, a 
La Cate de Figueres. Els premis 
seran lliurats al Teatre Municipal de 
Roses el 21 de maig. REDACCIÓ ROSES

Figueres Presentació 
de candidatures dels 
Premis Emprenedors

FIGUERES EMPRÈN

n La Policia Local de Roses  va de-
tenir, el dissabte 8 de maig, un con-
ductor acusat de l’atropellament 
mortal d’un matrimoni francès. 
L’arrestat va donar positiu en el test 
d’alcoholèmia i negatiu en el de 
drogues, proves que li van fer els 
agents després de l’accident. Els fets 
van passar dissabte mateix, pels 
volts de les tres de la tarda, a la ron-
da Ferran Cufí.  

Segons el relat policial, el matri-
moni, de nacionalitat francesa, cre-
uava per un pas de vianants quan 
van ser envestits per un vehicle. Se-
gons fonts consultades per l’Agèn-
cia Catalana de Notícies, un vehicle 
es va aturar perquè el matrimoni 
travessés, però semblaria que el 

conductor implicat s’hauria col·lo-
cat en un carril paral·lel per avançar 
i no va poder evitar l’atropellament. 

La dona, de 68 anys, va morir a 
l’acte, i l’home, una hora i mitja des-
prés, a conseqüència de la gravetat 
de les ferides provocades pel xoc. El 
detingut és veí de Figueres i té 40 
anys. El jutjat de Figueres ha dictat 
aquest dilluns contra ell les mesu-
res cautelars de compareixences 
setmanals, retirada de passaport i 
prohibició de sortida del territori, 
retirada del carnet de conduir i pro-
hibició de conducció de vehicles. 
La causa està oberta per dos delic-
tes d’homicidi imprudent i un de-
licte de conducció sota els efectes 
de l’alcohol. L’acusat s’ha acollit al 
seu dret a no declarar.

Un conductor en estat ebri 
atropella mortalment un 
matrimoni francès a Roses
REDACCIÓ. ROSES

El cotxe va envestir la parella quan creuava un pas de vianants AJUNTAMENT ROSES

n Roses va col·locar, divendres 
passat, una llamborda comme-
morativa al número 35 del carrer 
Peralada, en record del rosinc Er-
mengol Romañach Coll, víctima 
de l’Holocaust. La de Roses era la 
primera de les 119 llambordes 

que el Memorial Democràtic pre-
veu instal·lar, entre maig i desem-
bre d’enguany, en memòria dels 
deportats als camps de concen-
tració nazis.  

Dissabte van col·locar, també, 
dues llambordes a Agullana, en 
record dels deportats Ildefonso 

Hernández, al carrer Darnius, 47, 
i Ramon Pont, al carrer Joaquim 
Bech de Careda, 18. El director del 
Memorial Democràtic, Jordi Font, 
va assistir als actes de col·locació 
de les llambordes, on també hi era 
el president de l’Amical de Maut-
hausen, Enric Garriga.

Tres víctimes de l’Holocaust tenen un 
espai en la memòria de Roses i Agullana
REDACCIÓ. ROSES / AGULLANA

Els parlaments de les autoritats a Roses AJUNTAMENT DE ROSES

n Els centres que gestiona la Fun-
dació Salut Empordà tenen in-
gressats, a l’inici d’aquesta setma-
na, 24 pacients amb coronavirus 
i, també hi ha dos professionals de 
la seva plantilla afectats, la matei-
xa xifra del balanç de la setmana 
passada. Des del dilluns 26 d’abril 
s’han produït quatre defuncions.   

La FSE gestiona l’Hospital de 
Figueres, el Centre Sociosanitari 
Bernat Jaume, la Clínica Santa 
Creu i l’Àrea Bàsica de Salut de 
l’Escala. Des de l’1 de juliol, els 
centres de la Fundació han regis-
trat 1.087 casos positius de coro-
navirus, s’han donat 975 altes hos-
pitalàries i s’han produït 114 de-
funcions.

La FSE registra quatre decessos 
per Covid en dues setmanes
REDACCIÓ. FIGUERES

n L’Associació d’Empresaris Ro-
ses-Cap de Creus ha reactivat la 
iniciativa Roses et cuida amb l’ob-
jectiu que els establiments associ-
ats ofereixin la màxima confiança 
i seguretat al client i que Roses 
continuï sent una destinació pre-
parada i de qualitat. Una empresa 

especialitzada ha revisat i actualit-
zat totes les mesures impulsades, 
l’any passat, des de l’entitat, en el 
marc d’aquest distintiu, per tal de 
garantir el compliment dels proto-
cols d’higiene i seguretat. 

L’entitat destaca que aquest se-
gell posa en relleu la voluntat de 
continuar treballant per a la segu-

retat dels seus establiments asso-
ciats. 

Tots els establiments associats 
disposen del distintiu i han hagut 
de signar primer una declaració de 
responsabilitat, segons la qual  as-
sumeixen la implantació de les 
mesures de seguretat i higiene es-
tablertes en els protocols sanitaris.

Els empresaris reactiven «Roses  
et cuida» com a garantia de qualitat
REDACCIÓ. ROSES

n Consternació a Agullana per la 
tràgica mort d’un nen d’un any i 
mig que dijous passat, 6 de maig, 
va caure per un balcó. L’accident 
li va causar ferides de caràcter 
molt greu i va ser evacuat a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de Barce-
lona, segons van confirmar els 
Mossos d’Esquadra, però allà va 
morir. Els fets van passar pels volts 
de dos quarts de deu del matí 
quan, per causes que es desconei-
xen, tot i que tot apunta que de 
manera accidental, el petit es va 

precipitar des d’una terrassa 
d’una casa del carrer Alt d’Agulla-
na. Fins al lloc dels fets, s’hi van 
desplaçar efectius de diversos 
cossos d’emergències. Entre ells, 
l’helicòpter medicalitzat del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) amb què  el nen va ser tras-
lladat  a l’hospital barceloní, ja en 
estat molt greu.   

Amb motiu de la tan sentida 
pèrdua del petit, l’Ajuntament va 
decretar tres dies de dol oficial, del 
7 al 9 de maig. Per aquest motiu, 
les banderes del consistori van 
onejar a mig pal i es van suspen-
dre tots els actes públics oficials. 
Així mateix, es va convocar per al 
9 de maig, a les dotze del migdia, 
un minut de silenci davant la casa 
de la vila d’Agullana en senyal de 
suport a la família.

Commoció a Agullana per 
la mort d’un nen d’un any  
i mig en un accident a casa

REDACCIÓ. AGULLANA

u L’infant va ser ingressat a 
la Vall d’Hebron, però estava 
molt greu i no van poder  
fer res per salvar-li la vida


