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El projecte de reforma dels
Caputxins – convent cons-
truït el 1760–, redactat per
Rafael Vila, va passar per
la comissió informativa
del consistori dilluns pas-
sat, i preveu convertir l’es-
glésia en un espai poliva-
lent de mitjà format on es
puguin programar tant
concerts com espectacles
de dansa o teatre. Ciro
Llueca, regidor de Cultura
de Figueres, explica que la
ciutat té «un dèficit» d’es-

pais dedicats a les arts es-
cèniques, que es volen re-
soldre amb la rehabilitació
de la Catequística, amb un
espai clàssic, a la italiana
(1,6 milions de pressu-
post), i la dels Caputxins,
amb un projecte que in-
clou, a més, el condiciona-
ment urbanístic de l’en-
torn. Llueca admet, però,
que encara no han aconse-
guit els 4,5 milions neces-
saris per fer l’obra, que in-
clou la conversió de les de-

pendències annexes en es-
cola municipal de música i
dansa.

La casa de Sibil·la
D’altra banda, la comissió
de Patrimoni Cultural va
donar també llum verd al
projecte de rehabilitació
d’urgència de la casa de la
reina Sibil·la, de Fortià, re-
dactat per l’arquitecte dels
serveis territorials de Cul-
tura, Ramon Castells, grà-
cies a la bona entesa de

l’Ajuntament amb els ser-
veis territorials. L’edifici,
que data de l’edat mitjana
(segles XIV i XV) i al qual
es van anar fent afegits, està
en molt mal estat i, segons
el director dels serveis ter-
ritorials, Miquel Sitjar, cal
fer la coberta nova per evi-
tar que els degoters i les fil-

tracions continuïn deterio-
rant-lo, i afrontar posterior-
ment una rehabilitació inte-
gral de l’interior. L’edifici
és un gran casal de planta i
pis amb una façana de
grans carreus i finestrals
rectangulars. Es tracta
d’una obra renaixentista
però amb una línia senzilla

i austera. El consistori de
Fortià, segons Sitjar, ha fet
«un esforç enorme» per ad-
quirir l’immoble i el vol
convertir en un equipament
cultural. Sibil·la, filla de
Fortià, va ser esposa del rei
Pere el Cerimoniós i, per
tant, reina de Catalunya i
Aragó.

El projecte dels Caputxins de
Figueres costa 4,5 milions

Patrimoni dóna llum verd a la rehabilitació de la casa de la
reina Sibil·la de Fortià, que està en molt mal estat
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● El projecte de reforma del convent dels
Caputxins de Figueres i el seu entorn, per
convertir-lo en un centre d’arts escèni-
ques i auditori, té un pressupost de 4,5 mi-

Una imatge de l’exterior del convent dels Caputxins, de Figueres. / J.P.

lions d’euros. D’altra banda, la comissió
de Patrimoni, en la darrera reunió, va in-
formar positivament sobre el projecte de
restauració de la casa de la reina Sibil·la
de Fortià.


