
El Triangle Jove es reuneix a Figueres
amb el lema: «Contra el poder adult»

 El Grup Iris ha rebut un donatiu econòmic de la Fundació La Caixa per col·la-
borar en la iniciativa social d’aquesta associació d’afectades de càncer de
mama que organitza cada any la Cursa de la Dona Vila de Figueres. També 
van parlar de futures col·laboracions de la Fundació amb l’entitat.

Solidaritat La Caixa fa un donatiu al Grup Iris
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Del  al  d’octubre es realit-
zarà a Figueres la trobada del
Triangle Jove que organitza el
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya. Amb el lema «Ens
apoderem en contra del poder
adult» joves associats dels con-
sells de joventut de Catalunya, el
País Valencià i les Illes Balears es
trobaran a Figueres per fer xarxa i
compartir experiències i refle-
cions.

Cada convocatòria, però, té un
leitmotiv i el d’aquesta edició serà,
com apunta el lema, com el jovent
viu les diferents expressions del
«poder adult». Establiran espais
de reball per analitzar aquest fet
des d’un punt de vista acadèmic,
laboral, social, polític i mediàtic.
També es comptarà amb una part
dedicada a buscar estratègies i ei-
nes que ajudin el conjunt de joves
a apoderar-se per fer totes les
mancances detectades.

El Triangle Jove és, des de ,
l’espai de col·laboració del Con-
sell de la Joventut de les Illes Ba-
lears (CJIB), el Consell Valencià

de la Joventut (CVJ) i el Consell
Nacional de la Joventut de Cata-
lunya (CNJC). Aquests òrgans són
els representants de l’associacio-
nisme juvenil i tenen com a objec-
tius la interlocució davant les ad-

ministracions públiques i la pro-
moció de l’associacionisme. La
Fundació Triangle Jove és l’ins-
trument de coordinació dels con-
sells en aquestes funcions.

El programa consta d’una taula

rodona inicial i tot un seguit de
sessions de treball en grup. El dia
 posaran en comú totes les con-
clusions de les sessions i decidi-
ran possibles accions de futur
conjuntes.
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Han preparat un seguit de jornades destinades als Consells de Joves de les Illes, València i Catalunya
Amb tan sols dos dies de dife-

rència, dos establiments de Figue-
res han repartit sort servint dos
premis de loteria: la loteria Bartis
de la plaça del Gra amb el sorteig
de la Loteria Nacional dels dijous
i el bar estanc La Campinya, amb
la Lotto / del dissabte. 

El número , venut a la lo-
teria Bartis, administració núme-
ro  de Figueres, va ser afortunat
amb el segon premi del sorteig del
dijous passat,  d’octubre. El pre-
mi, demanat per màquina, consis-
teix en . euros per cada but-
lleta de  euros. Les responsables
de l’administració ja han penjat el
cartell en què s’anuncia el premi a
les portes de l’establiment. 

D’altra banda, el sorteig de la
Lotto / del dissabte,  d’octu-
bre, va deixar un guanyador al bar
estanc La Campinya de Figueres,
que va repartir un premi de .
euros. Un altre jugador, de proce-
dència desconeguda, ha obtingut
un premi de . euros fent
l’aposta per internet. La combina-
ció guanyadora va ser: , , , ,
 i .
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Un premi de 
la Loteria
Nacional i un 
de la Lotto 6/49
cauen a Figueres

La tecera edició de les jornades
de divulgació científica Science
Needs You! començaran aquest
dijous, dia  d’octubre, i oferiran
la seva jornada principal el dissab-
te, , a La Cate. La projecció pro-
gramada per al dia  s’ha ajornat
al dia  a les cinc de la tarda.

Aquest esdeveniment, que té
per objectiu apropar la ciència al

públic en general, enguany se cen-
trarà en «El mar i la vida». Desta-
cats científics seran els ponents
del seminari central de les jorna-
des. Intervindran científics com
Rafel Simó, Anna Rubio i Rafael
Sardà.

El diumenge, el cicle acabarà
amb una activitat pràctica al cap
de Creus amb el zoòleg Jordi Sar-
gatal i el geòleg Dominic Font.
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Comença la 3a edició de les
jornades Science Needs You!

 Visita de treball a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. La directora general de Joventut de la Generalitat de Cata-
lunya, Norma Pujol, va visitar l’Oficina Jove per interesar-se sobre la situació actual i les necessitats dels joves de la
comarca. Van ser-hi presents representats del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres.
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Des d’aquest estiu passat, un con senyalitza l’absència d’un senyal de trànsit a
l’entrada del giratori de la plaça del Sol. Operaris de manteniment de les carrete-
res que depenen de l’Estat van retirar el senyal després de tallar-ne la base. Qua-
si tres mesos després, el con continua indicant la provisionalitat de la reparació.

Circulació Una llarga reparació per a un senyal
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Breu

El grup Canviem Figueres orga-
nitza un debat ciutadà sobre ur-
banisme. Aquest dijous,  d’oc-
tubre, a les vuit del vespre a la seu
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, realitzaran la segona troba-
da que organitza aquest col·lectiu.
Sota el títol Urbanisme per a una
Figueres moderna intervindran
l’arquitecta Adriana Vàzquez i
l’advocat especialitzat en urbanis-
me Joaquim Oliva. Aquest esde-
veniment forma part d’un cicle de
tres sessions. La darrera se centra-
rà en l’habitatge i es farà el proper
 d’octubre.
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Canviem Figueres
organitza un debat
sobre urbanisme

El dimarts passat, dia , va fina-
litzar la segona sèrie de tallers par-
ticipatius que serviran per con-
cretar alguns aspectes del nou pla
urbanístic de Figueres.

En aquestes quatre sessions  te-
màtiques que s’han realitzat a l’es-
cola Parc de les Aigües han parti-
cipat de  a  ciutadans que han
escoltat una ponència d’un dels

redactors del pla i han realitzat les
dinàmiques proposades per l’em-
presa Neópolis a partir de les pro-
postes de l’avanç de pla que va
aprovar el ple municipal.

Les suggerencies dels partici-
pants quedaran reflectides en
unes conclusions públiques i
l’equip redactor les tindrà en
compte a l’hora de fer el redactat
final del text.
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Finalitza la segona tanda de
tallers participatius del POUM
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El PSC critica que
«Masquef fa d’alcalde»

El PSC de Figueres considera,
en un comunicat, que la ciutat«té
un mal govern de resultes de l’ab-
sència de l’alcaldessa». Critiquen
que aquest buit l’ocupa el segon ti-
nent d’alcalde, Jordi Masquef, que
«substitueix de facto l’alcaldessa,
Marta Felip, assumint l’alcaldia
sense haver estat nomenat». Con-
sideren que Masquef transgredeix
potestats de l’alcaldessa.
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