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Un consell d’estalvi ener-

gètic a la llar és procu-

rar posar la rentadora en 

marxa un cop estigui ple-

na. La rentadora consu-

meix la mateixa quantitat 

d’energia quan està plena 

que quan no.

Estalvi d’energia a la llar

Castelló també 

obté la distinció 

de Vila Florida

Redacció l CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Per formar part del projecte l’Ajuntament ha millorat 

els enjardinaments de l’entrada d’Empuriabrava, 

l’entorn del Centre Emprèn i el centre històric

Castelló d’Empúries s’ha in-
corporat aquest mes al projecte 
Viles Florides, promogut per la 
Confederació d’Horticultura Or-
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PROMOCIÓ. TURÍSTICA I MEDIAMBIENTAL Y

namental de Catalunya (CHOC). 
La iniciativa distingeix els muni-
cipis que treballen per a la trans-
formació dels seus espais públics 
mitjançant l’enjardinament i la 
millora dels espais verds.

hi ha. S’hi han volgut representar 
tant els aiguamolls com els camps 
del municipi, motiu pel qual s’hi 
han plantat xiprers, tamarius dels 
aiguamolls i plantes aromàtiques 
com el romaní, les sàlvies, la fa-

rigola i la lavanda. En segon lloc, 
s’ha treballat en el reordenament 
paisatgístic de l’entorn del Centre 
Emprèn, també ubicat a la mari-
na. I l’última intervenció s’ha cen-
trat al centre històric, on l’Ajunta-
ment ha col·locat una sèrie de jar-
dineres a la calçada, amb plantes 
de floració anual com la petúnia, 
plantes aromàtiques com la fari-
gola i arbusts semiperennes com 
l’abelià.

Amb la incorporació de Castelló 
d’Empúries, ja són cinc els muni-
cipis altempordanesos que par-
ticipen en el projecte (fins ara hi 
havia Figueres, Peralada, Roses i 
Vilanant). A més, el parc del cas-
tell de Peralada està considerat 
Espai Públic Florit, el ‘pro-hort’ 
de les Escolàpies de Figueres és 
Col·lectiu Florit, Las Palmeras de 
Sant Pere Pescador és Càmping 
Florit i quatre jardins de Figueres, 
Sant Llorenç de la Muga, Navata i 
Llançà són Llars Florides. n

ENTRADA D’EMPURIABRAVA. S’hi han representat els camps i aiguamolls

CASTELLÓ NOU. La instauració del regidor de zona ha tingut un paper clau en la constitució de la nova entitat
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En les darreres setmanes Cas-
telló d’Empúries ha registrat la 
fundació de dues noves entitats: 
l’associació de veïns de Castelló 
Nou i Benestar Empuriabrava. La 
primera, com el seu propi nom 
indica, és un col·lectiu que agru-
pa els veïns d’un barri on fins ara 
no hi havia cap associació simi-
lar. Tal com explica l’alcaldessa 
del municipi, Assumpció Brossa, 
es va crear arran de la instaura-
ció dels regidors de zona, amb el 
suport de l’àrea de Participació 
Ciutadana del consistori. Brossa 
es mostra satisfeta de l’activisme 
que s’ha revitalitzat a la zona, i re-
corda que “si es creen com a asso-
ciació, l’Ajuntament els pot aju-
dar com a les altres entitats”.
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Funden dues associacions de veïns
noves, a Castelló Nou i a Empuriabrava

SOCIETAT. PARTICIPACIÓ CIUTADANAY

litats (francesos, anglesos, espa-
nyols...). Es reuneixen cada dime-
cres (a les tres de la tarda) al casal 

cívic d’Empuriabrava, on s’orga-
nitzen activitats variades, com 
per exemple gimnàstica de man-
teniment o balls en línia. Brossa 
assegura: “És un lloc que ens ha 
sorprès perquè hi va moltíssima 
gent”; i diu que mitjançant l’àrea 
de Benestar i Família han hagut 
de desdoblar els grups d’activi-
tats. “A cada grup hi havia 60 per-
sones i n’hem hagut de fer dos de 
30 i 30”, matisa, satisfeta de l’èxit 
de l’entitat.

A part de les activitats, Benestar 
Empuriabrava també manté els 
veïns informats i s’implica en l’or-
ganització d’actes. “Ara ens estan 
ajudant per al 14 de juliol i per a 
les festes del Carme, que hi volen 
intervenir i fer activitats tant a la 
platja com a dins d’Empuriabra-
va”, explica l’alcaldessa. n

Pel que fa a Benestar Empuria-
brava, és una altra agrupació de 
veïns que, tot i haver-se fundat 

com a tal fa poques setmanes, ja 
té una trentena de membres i uns 
180 usuaris de diverses naciona-

Per obtenir el distintiu, l’Ajun-
tament castelloní ha fet tres in-
tervencions. En primer lloc, ha fet 
un nou enjardinament a l’entra-
da principal d’Empuriabrava, a 
les illetes i l’entorn de la font que 


