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CONCURS

“L’oncologia és un dels camps on s’estan descobrint
més coses, té molt de recorregut”
Clàudia Fina treballa al Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO a Girona > PÀG. 6

MEDI AMBIENT | CARRETERA COMARCAL

El Servei de Control i Dipsalut
treballen amb els escolars gironins
en la lluita contra el mosquit tigre
El projecte, iniciat el 2009, ja ha arribat a 38.000
alumnes i també involucrarà la gent gran.


“Amb el Zika, si fem bé les coses, el risc serà
menor”, afirma el director Eduard Marquès. Pàg>2 i 3


Si coneixeu aquest
lloc, podeu guanyar
un lot de llibres d’art

a Mes
´
Una mostra
recorda el paper
de la dona dins
de la societat
i en la història
La mostra ha estat realitzada per
l’Arxiu Municipal de Castelló i s’inaugura aquest dimarts. Pàg>11
VIA PÚBLICA

Visitants passejant
pel mercat del passeig
d’Empuriabrava. MONTSENY

Viles Florides reconeix
la millora dels espais
verds del municipi
L’Ajuntament he fet tres intervencions destacades. Pàg>3
URBANISME

El 14 de març finalitza el
termini per optar als
locals del passeig marítim
El procés obert es licita en dos
concursos diferents. Pàg>4
ENSENYAMENT

La biblioteca acull dues
sessions dels Tallers
d’Escriptura Creativa
Hi participen set nenes de sisè
curs de Primària. Pàg>5
ESPORTS



L’alcaldessa, Assumpció Brossa, considera que cal potenciar el nombre d’establiments pel bé de la vila. Pàgina>4

Després del pas per l’Índia,

debuta amb el Wilmington. Pàg>8
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Més oferta hotelera per a Empuriabrava

Josu prepara el somni
americà amb una nova
aventura futbolística
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Viles Florides reconeix
la millora als espais
verds del municipi
® L’Ajuntament castelloní
ha fet tres intervencions a
través de l’enjardinament
dels espais públics
Dues mostres de mosquits al laboratori. EMPORDÀ

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | REDACCIÓ

CAP DE SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DEL BAIX TER I BADIA DE ROSES

«Amb el Zika, si fem bé les
coses, el risc serà menor»
M. T.

ENTREVISTA
ASTELLÓ D’EMPÚRIES | M. T.

El Zika té relació amb el mosquit
tigre?
P

P La globalització també ha influït
en la difusió d’aquests virus?
R Sí, ara estem comprant per Internet i ens arriben materials de

països a milers de quilòmetres de
distància. Abans compràvem a la
botiga de sota de casa, mentre
que, ara, els comerços tenen productes fabricats fins i tot en altres
continents. Les caixes d’embalatge poden portar postes enganxades de paneroles. La vespa asiàtica, per posar un altre exemple,
va arribar amb una fusta a França i, d’allà, va arribar a l’Empordà i s’ha estès pel Mediterrani. En
quatre dies, la tindrem a tot arreu. Sentíem a dir que la globalització era positiva, però també
té coses negatives, com ara la dispersió de noves espècies a escala
mundial.

El municipi de Castelló d’Empúries s’incorpora al projecte Viles Florides, que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i
que distingeix els municipis que
treballen per la transformació
dels seus espais públics a través
de l’enjardinament i la millora
dels espais verds.
El consistori castelloní ha realitzat tres intervencions amb
l’objectiu de millorar els espais
verds del municipi. A Empuriabrava, s’ha portat a terme el nou
enjardinament de l’entrada principal de la urbanització, les illetes i l’entorn de la Font. S’han volgut representar, tant els aiguamolls com els camps del municipi i, per això, s’han utilitzat xiprers; tamarius dels aiguamolls
i plantes aromàtiques, com el romaní, les sàlvies, la farigola i la
lavanda. També, s’ha treballat en
el reordenament paisatgístic de
l’entorn del Centre Emprèn. La
darrera intervenció s’ha fet al
Centre Històric, on l’ajuntament
ha col·locat una sèrie de jardineres a la calçada amb plantes de
floració anual com la petúnia,
plantes aromàtiques com la farigola i arbusts semiperennes com
l’abelià.
Viles Florides vol reconèixer la
riquesa natural i paisatgística del
país mitjançant el reconeixe-

ment públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd
urbà que, tant en l’àmbit públic
com privat, esdevinguin un exemple a seguir. El projecte valora la protecció dels espais verds,
la millora de la qualitat de vida,
la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d’economies locals a
través de l’atractiu del parcs i jardins.
El que es valora
Els aspectes que es valoren de
cada municipi són el patrimoni
vegetal i paisatgístic: la relació
entre l’espai verd i el nombre
d’habitants, la relació entre els
recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la
funcionalitat dels espais verds, la
integració paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni vegetal, la
qualitat dels subministraments
vegetals, la selecció d’espècies o
l’estètica. També es té en compte
el respecte pel medi ambient i la
sostenibilitat a través de variables com la gestió de l’aigua, els
programes de control de plagues
i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat del mobiliari
urbà.
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Eduard Marquès

R Sí. El principal perill és per a
les dones embarassades, ja que,
per a una persona sana, només
hi ha el perill d’agafar una lleugera grip. Si nosaltres fem la feina de prevenció ben feta, la situació de risc serà molt baixa.
Tots nosaltres tenim una gran
responsabilitat a dins de casa
nostra. La cosa és seriosa. No ens
hem d’escandalitzar ni agafar
por, però tampoc no podem tenir una conducta de passotisme
ni tenir un pati ple d’estris desordenats. Hem de ser molt endreçats. Hem de treballar l’educació de la mainada.

El projecte Viles Florides
és promogut per la
Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya

