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†
En Pau Costa i Costa

Aparellador

Ha mort cristianament a Barcelona,
a l’edat de 81 anys, el dia 27 de novembre de 2007

A C S
La seva esposa, Teresa; fills, Anna i Alfred; néts i família tota ho
fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir
present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc avui dia 28
de novembre de 2007 a les 11.30 hores al tanatori de les Corts.

Esqueles al diari aaaaaaaa

902 88 42 52 - 902 17 85 85

La maqueta de la futura presó del Puig de les Basses, que ha
estat dissenyada per Fabre & Torras Arquitectes ■ AVUI

Carola Tort Miró
Vídua de Frederic Duran Jordà

Ha mort a Barcelona a l’edat de 104 anys

Els seus fills: Carola i Joan; néts, Oriol i Lourdes,
Anna i Guillermo, Jordi, Meritxell i Ramon; bes-
néts i família tota us ho fan saber. La cerimònia
de comiat tindrà lloc el dia 29 de novembre, a les
10.45 hores, al tanatori de Sancho de Ávila.

†
In memoriam

Com cada any en aquesta data recordem,
més que mai, els nostres pares i avis

M. Rosa Vila i Fontserè
(6 de juny de 1960)

Sebastià Àlvarez i Arenas
(28 de novembre de 1969)

Fundador del que fou col·legi Àlvarez
a Roda de Ter i a Barcelona

i els nostres familiars i amics, els que foren profes-
sors, col·laboradors i alumnes i llurs respectives
famílies, i tots els que d’una manera o altra van fer
possible l’obra educativa fundada pel nostre pare i
avi i que any rere any ens han deixat per sempre.

Tinguem per a tots el record més emotiu

COL·LECTIUS

‘Murmuris’
al Teatre
Victòria
Per onzè any consecutiu, el
grup de Teatre Social de la
Fundació Femarec va presen-
tar dilluns a la nit el seu espec-
tacle Murmuris. L’obra, escri-
ta i dirigida per Glòria Rogno-
ni, va ser representada per 34
actors i actrius al Teatre Victò-
ria. La representació és una
mostra de l’activitat de la Fun-
dació Femarec, que treballa
per la integració dels discapa-
citats. ■ PERE VIRGILI

JUSTÍCIA

La presó de les comarques
gironines s’obrirà el 2010
| El centre penitenciari tindrà disset edificis i se situarà entre Llers i
Figueres | Tindrà capacitat per a 650 homes, 50 dones i 50 joves

Elisabet Escriche
BARCELONA

La Generalitat ha licitat
per 108,9 milions d’euros
les obres de construcció de
la presó de Puig de les Bas-
ses que s’ubicarà a cavall
entre Figueres i Llers i que
ha estat dissenyada per
Fabre & Torras Arquitec-
tes Associats SCP. Els tre-
balls duraran 27 mesos i es
preveu que el centre co-
menci a funcionar a finals
del 2010.

La nova presó, que supo-
sarà la desaparició dels ac-
tuals centres penitenciaris
de Girona i Figueres, tin-
drà 61.642 metres qua-
drats construïts i una capa-
citat per a 750 interns:
650 homes, 50 dones i 50
joves d’entre 18 i 25 anys.
Comptarà amb disset edifi-
cis agrupats per àrees,
entre els quals destaca un

mòdul amb 24 cel·les indi-
viduals destinades als in-
terns que ingressaran al
centre abans de ser assig-
nats a un dels nou mòduls
residencials. El projecte
preveu un departament es-
pecial de règim tancat amb
38 cel·les individuals per
als que compleixin sanci-

ons disciplinàries i els que
siguin de primer grau, i set
mòduls residencials amb
32 cel·les individuals i 32
dobles per als homes.

Els interns més joves es-
taran en un mòdul amb 16
cel·les individuals i 16 do-
bles i les dones en un altre
d’igual.

Cada mòdul tindrà pati
de passeig, zona de dia
amb menjador, aules i ta-
llers ocupacionals, consul-
ta mèdica, despatxos
d’atenció als interns i un
petit gimnàs. També hi
haurà un edifici educatiu,
formatiu i cultural amb
una escola per a adults,
una sala d’actes, una bibli-
oteca, aules d’informàtica,
tallers d’arts plàstiques, un
espai de silenci i una àrea
d’esports.

L’edifici d’infermeria
disposarà d’un mòdul per a
malalts orgànics i un altre
per a psiquiàtrics amb 42 i
48 places, respectivament.

La nova presó tindrà
431 treballadors i estarà
envoltada per un doble pe-
rímetre de seguretat for-
mat per dos murs amb sis-
temes electrònics. L’exteri-
or el vigilaran els Mossos
d’Esquadra. ■




