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Les sancions greus a Figueres
restaran punts a finals de juliol

L’hospital acull
una exposició de
fotos de pobles de
l’Empordà de
Paquita Dorca

L’Ajuntament incrementarà la plantilla amb sis nous agents

DdeG, Roses

DdeG, Figueres.

L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries va oferir ahir al
vespre a la sala gòtica a la tasca esportiva de deu castellonins. Se’ls van lliurar unes plaques commemoratives que
reconeixen els seus mèrits esportius.
A Sergi Güibas se li reconeixerà la seva trajectòria i el
nomenament com a Millor
Kicker Espanyol el 2006 amb
els Badalona Dracs; per la
trajectòria per haver assolit el
Campionat d’Espanya d’Agility en categoria mini aquest
any i el tercer lloc en el campionat mundial en aquesta categoria per equips amb la gossa Kira es premiarà a Àlex Paola Balbastre; el tercer

La Fundació Hospital de Figueres acull durant aquest estiu una exposició d’imatges
de flors i paisatges de diferents pobles de l’Empordà realitzades per la fotògrafa figuerenca Paquita Dorca.
La mostra està situada al
passadís del centre sociosanitari Bernat Jaume, i consta
d’una serie de fotografies de
diferents espècies de flors i
de paisatges de diversos municipis de l’Alt Empordà, com
ara Perelada, Pont de Molins,
Llançà o Figueres.
L’autora de les fotografies,
Paquita Dorca, ha ofert exposicions de diferents temàtiques durant la seva trajectò-
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guardò serà pel Club Esportiu Empuriabrava Futbol Sala,
per la trajectòria i haver assolit el subcampionat de la primera divisió Nacional B; a Salvador Canet i Jara per assolir
el campionat de Catalunya
2005 en raid, a banda de la trajectòria que es destaca en tots
els premiats; Josep Manuel
Segura pel sisè lloc en el campionat de Catalunya de Jet Ski
2005 i el mateix en el campionat d’Espanya Jet Ski.; per un
cinquè lloc al volant del RACC
a Jaume Pujades; a Vicenç Comas per haver format part de
la selecció gironina infantil; a
l’Skydive d’Empuriabrava per
la projecció de la vila internacionalment; a Mifas-Espalis
pels 25 anys i en agraïment
per la final de la Copa del Rei
de Bàsquet en cadira de rodes, i al CF Esplais per assolir el Campionat Comarcal en
categoria Benjamí Preferent.

URBANISME

CELEBRACIÓ. Un dels moments de la Festa de la Guàrdia Urbana de Figueres.
DdeG, Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha
anunciat que a finals de juliol,
molt abans del previst segons la
informació anunciada per la Generalitat, les sancions greus imposades per la Guàrdia Urbana
implicaran la reducció de punts.
En aquest moment només s’aplica a Barcelona i Madrid i es
preveu que passin uns quants
mesos abans que les infraccions
a l’interior de les poblacions
comportin retirada de punts.
L’alcalde de Figueres, Joan
Armangué, va informar ahir durant la Festa de la Guàrdia Urbana a Figueres que a banda de
les campanyes i iniciatives per
fomentar el civisme, hi haurà un
pla de millora de gestió de les
denúncies que permetrà a final
de juliol, aplicar la reducció de
punts per aquestes infraccions

més greus a dins la ciutat. Segons va enumerar Armangué
són les d’excés de velocitat detectades amb radars, els controls d’alcoholèmia i les aplicades a conductors que posen en
perill la seguretat dels vianants.
Les infraccions es fan arribar a
la Direcció General de Trànsit
per tal que es puguin retirar els
punts al conductor.
Durant la celebració de la
Festa, Armangué va destacar
que des de l’any passat s’ha posat en marxa un nou sistema de
desplegament de la Guàrdia Urbana i s’ha aprovat l’ordenança

L’Ajuntment va
atorgar distincions
a agents de la
Guàrdia Urbana
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La Generalitat
condicionarà les
rotondes de
l’entrada a Castelló
DdeG, Castelló d’Empúries.

L’Ajuntament ha informat que
properament la Generalitat
condicionarà les dues rotondes situades al nou vial d’accés al nucli de Castelló, entre
el pont del Pas de Sant Pere i
el carrer Santa Clara.
La Generalitat ha acceptat
la reinvindicació de l’Ajuntament que pretén millorar l’aspecte en el principal accés a la
població després de les obres
a la carretera.
Les despeses de l’obra seran assumides pel Departament d’Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament connectarà el rec
automàtic que s’instal·larà a la
xarxa d’aigua pública.

DdeG

Al Wifak guanya el trofeu Tot Colors
L’Associació Al Wikafk ha estat la guanyadora del torfeu Tot Colors de
futbol sala que va tenir lloc a Figueres en la fase final. La iniciativa que
promou el Futbol Club Barcelona. El segon lloc va ser per l’equip Brefig i el tercer per Bolivia3. Durant tot el mes de juny es van celebrar
diverses lliguetes al CEIP Maria Àngels Anglada.
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de civisme i convivència, a banda d’actualitzar l’ordenança de
circulació. Properament s’ampliarà la plantilla amb 6 nous
agents i durant el 2005 es va implantar la figura del guàrdia de
barri. També s’incrementaran
els equips. Armangué va recordar que bona part dels problemes que tenen incidència en la
seguretat ciutadana no han de
ser abordades només des del
punt de vista policial. A l’acte es
van lliurar diverses distincions.
L’esportiva per a les policies que
van participar a una competició
de futbol; felicitacions a Joan
Llavanera per haver trobat una
dona desapareguda; col·lectiva a
33 agents per les tasques durant
el tall per l’incident d’una torre
a Vilaür; i les medalles als agents
que fa 30 (d’or), 25 (plata) i 20
(bronze) anys que són al cos.

ria pel món de la fotografia,
entre les quals destaca Un Pa,
un ou, un bigoti... un Dalí,
l’any 2004 o l’exposició de
pessebres que l’any 2003 va
presentar a l’Ajuntament de
Vilafant, entre d’altres.
L’any passat, l’artista va assolir el segón Premi del V
Concurs Internacional Dalicatessen de Figueres. L’exposició Flors i pobles de l’Empordà durarà fins a finals del
mes d’agost i, de cares al proper mes de desembre, Dorca
té previst por tar la seva
col·lecció de fotografies de
pessebres al centre sociosanitari Bernat Jaume.
L’hospital de Figueres impulsa periòdicament iniciatives o acull exposicions que
decoren les sales d’alguns espais del centre com les de l’edifici de consultes externes.
Recentment també van portar
a terme un concurs.

