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� Donació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. L’As-
sociació de Familiars de Represaliats del Franquisme va
fer donació ahir a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, a
Figueres, de 53 reproduccions de consells de guerra a
empordanesos, que s’afegeixen als 182 que ja havia do-
nat anteriorment. / J.P.

� Núria Feliu protagonitza la cita de Caixa Girona. La
cantant i actriu barcelonina Núria Feliu va ser la protago-
nista, ahir, d’una trobada del cicle Una cita amb..., que
organitza la Fundació Caixa Girona al seu centre cultural,
la Fontana d’Or. / PERE DURAN

El BOE especifica que les
empreses tenen tres mesos
per presentar el projecte
bàsic i quatre més per fer el
projecte d’execució, la
maqueta i el disseny. Tant
per a la biblioteca central
com per a l’arxiu històric
el govern estatal ha calcu-
lat que les obres s’executin
en 30 mesos. La biblioteca
s’ha de construir als terre-
nys de les antigues caser-
nes, on ara hi ha un aparca-
ment, i substituirà la bi-
blioteca de la Casa de Cul-
tura. Per la seva banda,
l’arxiu històric es farà a
Fontajau, als antics barra-
cons de la UdG.

El regidor d’Urbanis-
me, Joan Pluma, celebra la
publicació al BOE del
concurs «perquè suposa
concretar un calendari de
dos projectes molt impor-
tants per a la ciutat». Plu-

ma va assenyalar que el
projecte de la biblioteca
«permetrà començar a de-
finir els espais lliures que
quedaran entre la bibliote-
ca i el futur centre d’art».
L’equip de govern volia

que el centre d’art i la bi-
blioteca avancessin en pa-
ral·lel, però Pluma admet
que el centre d’art «no té
encara tan nivell de con-
creció». El tinent d’alcal-
de d’Urbanisme es mostra

convençut que els dos edi-
ficis nous que finançarà
l’Estat «seran emblemà-
tics per a la ciutat», i sub-
ratlla que els aquests pro-
jectes seran «una nova fita
per Girona».

L’Estat treu a concurs la biblioteca
central i l’arxiu històric de Girona
L’Ajuntament aposta perquè siguin dos edificis característics per a la ciutat

El pàrquing de les casernes on es construirà la nova biblioteca. / LLUÍS SERRAT

● L’Estat ha tret a concurs la redac-
ció dels projectes per construir la bi-
blioteca central de Girona, que s’em-
plaçarà en els antics terrenys de les

DANI VILÀ  / Girona casernes, i l’arxiu històric, que es fa-
rà a la zona de Fontajau. Segons pu-
blicava ahir el Butlletí Oficial de
l’Estat, les empreses que ho vulguin
podran presentar els projectes fins al

16 de juny, i s’estima un termini
d’execució d’obres de 30 mesos per
cada projecte. L’Ajuntament es mos-
tra convençut que seran dos edificis
«emblemàtics» pel futur de la ciutat.

● El Gran Circ Nacional
Xinès va anunciar ahir
l’arribada, la setmana que
ve, a Girona, per oferir set-
ze funcions, entre el 23
d’abril i el 4 de maig, de
l’espectacle Pirates, pira-
tes! a la Copa.

Alguns del membres
d’aquest circ van fer ahir
una petita exhibició del
número Vermell i negre,
que es podrà veure en un
espectacle que consta de
catorze números, en què el
fil conductor és el món
dels corsaris.

El circ xinès anuncia
l’arribada a Girona
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Una imatge de l’exhibició d’ahir a Girona. / J.SABATER


