
Comencen les obres al 
camp d’esports de Roses
Redacció l roses

 La setmana passada es va iniciar 
la segona fase dels treballs de rees-
tructuració dels vestidors del camp 
d’esports municipal de Roses, que 
suposaran l’ampliació de l’edifici, el 
condicionament de quatre vestidors 
nous i de la zona d’infermeria la in-
corporació d’un bar complementa-
ri. El projecte, que compta amb un 
pressupost total de 356.000 euros i 
que està subvencionat pel Fons Es-
tatal d’Inversió Local, donarà res-
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posta a les necessitats actuals dels 
nombrosos equips esportius que 
fan ús d’aquesta instal·lació.

Amb aquestes obres es completa-
rà la reestructuració que es va ini-
ciar en una primera fase. En total 
es reformaran 230 metres quadrats 
i s’ampliarà l’edifici amb 136 me-
tres quadrats més. Els quatre ves-
tidors nous seran destinats a grups 
petits, serveis, magatzems, àrea 
d’administració i un bar comple-
mentari. L’objectiu del projecte és 
la modernització integral de l’edi-

fici de vestidors, construït a l’inici 
de la dècada dels 80 i que es trobava 
desfasat per a les actuals necessi-
tats de les entitats esportives, amb 
gran nombre d’equips i categories. 
Al mateix temps, permetrà diver-
sificar l’oferta d’activitats, estades 
esportives i competicions que es 
realitzen al municipi.

I n icia l ment, la rea l it z ació 
d’aquestes obres s’havia d’efec-
tuar en dues fases diferenciades, 
però la inclusió al FEIL ha permès 
l’execució conjunta. n inici de la segona fase. amb les obres es guanyaran quatre vestidors HORA NOVA

Prop de la meitat de l’economia de 
Sant Pere depèn dels càmpings

Berta maspoch l st. pere pescador

Aquesta activitat 
turística genera el 44,3% 
del total de l’ocupació 
i dóna feina a 846 
persones tot l’any

L'Associació de Càmpings de Sant 
Pere Pescador ha publicat un es-
tudi econòmic en què es constata 
que aquesta activitat suposa una de 
les fonts de riquesa i de generació 
de llocs de treball més importants 
de l'Alt Empordà i, especialment, 
d'aquest municipi. I és que aquest 
sector representa el 41,4 per cent 
de l'economia del poble. 

En aquest sentit, el producte in-
terior brut estimat de Sant Pere 
Pescador l'any 2007 va ser de 35,9 
milions d'euros, dels quals més de 
14,9 milions d’euros van sortir de 
l’activitat dels càmpings del muni-
cipi , de manera directa o indirec-
ta. Pel que fa a la creació de llocs de 
treball, generen el 44,3 per cent del 
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total del mercat i donen feina a 846 
persones durant tot l’any. 

Finalment, l’estudi palesa que 
durant el període 2005-2008, el 
creixement de la indústria dels 
càmpings de Sant Pere va ser del 

Pel que fa al conjunt de la comar-
ca, els càmpings suposen el 2,31 per 
cent de l'economia. L'any 2007 el PIB 
va ser de 2.486,5 milions d'euros, 
dels quals més de 57,4 milions van 
ser generats per aquest sector. n

cinc càmpings. l’associació la formen aquarius, la Ballena alegre, las dunas, la gaviota i las palmeras ÀNGEL REYNAL

3,5 per cent, lleugerament per sobre 
del creixement del de la comarca, 
que va ser del 3,37 per cent. De fet, 
a Sant Pere s’hi concentra el 37 per 
cent de les parcel·les i bungalous de 
l’Alt Empordà, en concret 5.139. 
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La urbanització 
Mas Fumats de 
Roses trasllada la 
sirena d’incendis

B. maspoch l roses

seGuretat. focsY

Divendres l’Associació de Re-
sidents i Amics Mas Fumats 2003 
de Roses juntament amb la Poli-
cia Local, els Mossos d’Esquadra, 
els Bombers i el regidor de Segu-
retat de l’Ajuntament, Àngel Tar-
rero, van provar l’avisador acús-
tic que ha d’alertar els veïns de 
la urbanització en cas d’incendi, 
després que la sirena es canviés 
de lloc. I és que l’any 2006 es va 
col·locar al carrer Espanya, però 
unes obres en aquesta zona han 
fet que es decidís canviar-la de 
lloc i instal·lar-la al carrer Canà-
ries número 44. Aquesta actuació 
ha tingut un cost de 1.000 euros 
aproximadament, que l’Ajunta-
ment de Roses ha finançat par-
cialment. 

Aquest aparell es va instal-
lar a la urbanització Mas Fu-
mats l’abril del 2006 per inici-
ativa de l’associació, amb l’ob-
jectiu d’alertar els veïns en cas 
d’incenci. En funció de la dura-
da del senyal acústic s’avisa els 
propietaris quan hi ha un foc, si 
és necessària l’evacuació i quan 
poden tornar a casa seva. n
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