
REDACCIÓ PALAFRUGELL

■El dimarts  de desembre va te-
nir lloc unamaster class impartida
per Luis Gutiérrez, el tastador de
Robert Parker per Espanya, Ar-
gentina, Xile i el Jura, a l’auditori
de Vins i Licors Grau de Palafru-
gell.

Durant la classe magistral es
van tastar  vins que van obtenir
el reconeixement  punts Par-
ker, molt exclusius i difícils de tro-
bar actualment al mercat. 

En concret es tracta dels vins

Barbadillo Reliquias Palo Corta-
do,  Castillo de Ygay Gran Reserva
Blanco , Compañía de Vinos
Telmo Rodríguez Las Beatas ,
Dominio de Pingus , Gran
Enemigo Single Vineyard Gualta-
llary Cabernet Franc , Châ-
teau Cheval Blanc  i Toro Al-
balá Don P.X. Convento Selección
. 

Figures de referència
A l’acte organitzat a l’auditori de
la botiga vinícola hi van assistir al-

guns dels màxims representants
de les bodegues, com són Telmo
Rodríguez, president de la Com-
pañía de Vinos Telmo Rodríguez
i la bodega familiar Granja de
Nuestra Señora de Remelluri; Ar-
mando Guerra, enòleg i respon-
sable dels vins d’Alta Gamma de
Bodegas Barbadillo; Rosario Sán-
chez, filla del propietari de Toro
Albalá i responsable d’enoturis-
me i relacions públiques de la bo-
dega i, finalment, Francisco Mu-
ñoz, gerent de Toro Albalá. 

També van ser-hi presents per-
sonatges rellevants del sector,
com Josep Roca, sommelier de El
Celler de Roca o Anna Vicens, pre-
sidenta de l’Associació Catalana
de Sommeliers i altres personali-
tats del món de l’enologia, sumi-
lleria i de la premsa especialitza-
da.

Per últim, també cal destacar la
presència del cèlebre cantant Ser-
gio Dalma, amic de la família
Grau, client i aficionat al món del
vi.

Vins i licors Grau acull un tast de vins 700 punts
parker dirigit pel prestigiós Luis Gutiérrez
S’han tastat un total de 7 vins amb la màxima puntuació que atorga aquest crític de vins nord-americà

A l’acte organitzat a
l’auditori de la
vinoteca hi van assistir
representants de
referència del món del
vi

«Master class» de Luis Gutiérrez  Figures de referència com Josep Roca i Telmo Rodríguez entre d’altres van assistir al tast organitzat per Vins i Licors Grau. PACO DALMAU
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■La Generalitat delegarà a Figue-
res competències per inspeccio-
nar i sancionar establiments en
matèria d'espectacles públics i ac-
tivitats recreatives. L'Ajuntament
ha fet la petició i espera que aviat
les pugui assumir. Això permetrà,
segons l'alcalde Jordi Masquef, te-
nir una nova eina per poder multar
i tancar els bars problemàtics que
hi ha a diversos punts de la ciutat. 

Masquef diu que a hores d'ara
només tenen competències de
disciplina urbanística. A la pràcti-
ca, això significa que només po-
den fer-hi inspeccions amb tèc-
nics per comprovar si són accessi-
bles, si tenen banys o si els cartells
compleixen però no en d'altres
àmbits que podrien suposar in-
fraccions greus. «Si es fuma dins
del local, si s'hi consumeixen dro-
gues o si s'hi ven tabac sense per-
mís, per exemple», insisteix.

L'Ajuntament de Figueres va
anunciar un pla de xoc per lluitar
contra l'incivisme i la inseguretat

a la ciutat. El nou alcalde ho va dir
durant el discurs d'investidura i en
les darreres setmanes s'han fet di-
verses actuacions d'inspeccions
en bars problemàtics que des de fa
temps provoquen queixes de veïns
i comerciants. 

El consistori, però, només hi pot
fer actuacions de disciplina urba-
nística i la Guàrdia Urbana pot ai-
xecar actes per tinença de drogues
a l'exterior. Això, segons Masquef,
provoca una sensació «d'impotèn-
cia» perquè les infraccions no són
prou greus per poder tancar els lo-
cals. 

Per això, fa mesos van demanar
a la Generalitat que els delegués
les competències d'inspecció i
sanció d'establiments, espectacles
públics i activitats recreatives, que
estan en mans del Departament
d'Interior. A la pràctica, això per-
metrà que es puguin fer controls a
l'interior dels locals i sancionar-
los.

«Fins ara només podíem fer-hi
comprovacions per veure si tenien
el cartell adequat, si eren accessi-
bles o tenien els banys que perto-
caven però res més», remarca l'al-
calde. «Això ens donarà instru-

ments per poder clausurar aquests
locals que generen problemes de
civisme i convivència a diferents
punts de la ciutat», insisteix. 

Figueres espera que l'autoritza-
ció, que ja tenen altres poblacions
catalanes que ho han sol·licitat,
arribi aviat i permeti posar fi a
aquesta problemàtica. 

Dos dispositius 
Fa dues setmanes, un dispositiu de
la Guàrdia Urbana i tècnics muni-
cipals en dos d'aquests bars del ca-
rrer Sant Pau i Sant Antoni van aca-
bar amb tres denúncies per tinen-
ça de drogues i diverses infrac-
cions en relació als permisos con-
cedits. 

El  de novembre es va fer un
nou operatiu al barri del Poble
Nou i a la plaça Estació. L'actuació
va acabar amb cinc denúncies, un
detingut en cerca i captura, una
acta aixecada i diverses infrac-
cions detectades. 

Figueres fa temps que intenta
tancar sense èxit diversos bars
conflictius. Amb la delegació de
noves funcions, la Guàrdia Urba-
na podrà actuar-hi a l’interior. 

La Generalitat els delegarà noves funcions i l'alcalde, Jordi Masquef, diu que això els permetrà
actuar amb més «contundència» L’autorització permetrà fer controls a l'interior dels locals 
per consum de drogues o venda d’alcohol a menors 

Figueres assumirà noves competències
per sancionar i tancar bars problemàtics

El dispositiu policial en un bar
conflictiu del carrer Sant Pau.
AJ. FIGUERES

Diari de Girona DIUMENGE, 9 DE DESEMBRE DE 2018 15

L’ALT EMPORDÀaltemporda.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [819.213 1105.512]
>> setpagedevice


