
L’empresa constructora de l’a-
parcament soterrat de l’Escala va
començar la setmana passada a
muntar els sostres de les dues
plantes amb planxes prefabricades
de formigó de deu tones cadas-
cuna. El sistema constructiu per-
met que les obres avancin a un rit-
me molt ràpid, fet que fa preveu-
re que es puguin complir els ter-
minis i estigui enllestit abans de
l’estiu.

Una vegada l’empresa ha en-
llestit el perímetre i totes les tas-
ques de perforació del sòl han co-
mençat a aixecar les dues plantes.
Tot i que inicialment pel tipus de
sòl es va haver de portar més ma-
quinària, els treballs no s’han alen-
tit. En aquest moment ja es pot
veure l’estructura . S’ha habilitat un
mirador per poder anar seguint l’e-
volució de l’obra i veure com es van
col·locant aquestes planxes amb
l’ajuda d’una grua de grans di-
mensions.

L’aparcament soterrat ha de
permetre disposar de dues-cents
places d’estacionament properes
al centre històric per al proper es-

tiu. La inversió és superior als
quatre milions d’euros per la cons-
trucció de l’aparcament i l’ade-
quació de l’entorn.

L’aparcament està situat a la
plaça Catalunya que es va remo-

delar fa pocs anys.
L’actual equip de govern va con-

siderar que era l’espai idoni per a
construir-hi el pàrquing i va des-
cartar un anterior projecte a la
plaça Nova.

L’ESCALA
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Comencen a muntar els sostres de les
dues plantes de l’aparcament soterrat

Les obres avancen molt ràpidament i s’espera que puguin estar enllestides per a aquest estiu�

Les màquines ja estan començant a muntar els sostres de les dues plantes de l’aparcament.
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L’Ajuntament de Roses donarà
ajudes al comerç i establiments de
restauració i hoteleria per poder
afrontar les dificultats econòmi-
ques . Per dijous està prevista una
reunió per informar de les línies
d’ajudes.

La reunió, la portarà a terme l’à-
rea de Promoció Econòmica a l’o-
ficina de Turisme. Segons ha in-
format l’Ajuntament, al llarg de la
reunió s’explicaran les línies de
subvenció i la concessió d’incen-
tius de suport al teixit comercial; el
pla renova’t d’enllumenat per a co-
merços, bars, restaurants i cafete-
ries; i es presentarà el programa de
formació Profit per a treballadors
del sector comerç (moda i com-
plements; fleca i pastisseria, i ho-
teleria i restauració).

El conjunt d’ajudes econòmi-
ques o de formació que es posen
en marxa des de l’Ajuntament de
Roses són mesures per donar su-
port a aquests sectors econòmics
molt presents a la població davant
la situació de crisi actual i l’alt ín-
dex d’atur. A Roses en aquest mo-
ment hi ha 1.600 persones que es-
tan a l’atur.
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Roses donarà
ajudes als sectors
del comerç, la
restauració i
l’hoteleria

La Funcional Teatre estrenarà
nou espectacle al Teatre El Jardí

La companyia figuerenca La
Funcional Teatre estrenarà a par-
tir del 18 de març Recepció Digui’m,
el nou espectacle. Es tracta d’una
comèdia excèntrica i histriònica
que ha escrit l’autor Josep Valls a
mida per als gairebé quaranta ac-
tors que formen part de la com-
panyia.

Es faran sis funcions en dos
caps de setmana en l’any que la
Funcional Teatre compleix vint
anys. Per celebrar l’efemèride s’ha
buscat una obra en què poguessin
intervenir els trenta dos membres
de la companyia. Davant la difi-
cultat es va contactar amb Josep
Valls que es va oferir per escriure’ls
una peça. S’oferirà una comèdia
d’entreteniment en tres actes amb
l’acció situada a un hotel.

FIGUERES
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S’ha adequat un mirador
des d’on es pot fer seguiment
de les obres de muntatge
de les estructures
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L’ALT EMPORDÀ

JOAN COMALAT

Al voltant d’un centenar de persones van participar diumenge a la
caminada de més de quinze quilòmetres per observar els nombrosos
elements funeraris megalítics de la zona de l’Albera Sud. La ruta, organitzada
per l’Ajuntament, els Amics dels Parcs Naturals de l’Albera i Cap de Creus i el
CEC, va ser guiada per un tècnic.

�
Capmany 100 persones a la caminada megalítica

L’Estat està enllestint les dar-
reres obres d’adequació del camí
de ronda que uniran la població
de Port de la Selva amb Llançà pel
front marítim. En aquest mo-
ment s’estan executant les fases
tres i quatre del projecte que va
del Port de la Vall fins a S’arene-
lla unint trams de camí executats.
El projecte té un cost d’1,1 mi-
lions d’euros.
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Port de la Selva està enllestit l’obra
del camí de ronda fins a Llançà

Els treballs, que són els
darrers per executar,
permetran donar per acabada
la ruta davant de mar

�

L’Ajuntament de Figueres ha in-
augurat els nous vestidors de l’es-
tadi municipal de Vilatenim que
donaran servei principalment als
equips de futbol base.Una jorna-
da de portes obertes va servir di-
umenge per donar per inaugura-
des les noves instal·lacions.

Després que la gespa natural
s’hagi substituït per una d’artificial,

l’equipament pot ser utilitzat per
més equips per optimitzar les ins-
tal·lacions esportives.

Les obres que es van inaugurar
diumenge corresponen a la pri-
mera fase d’actuació que ha su-
posat la construcció de cinc dels
nou vestidors previstos. També
s’han preparat les instal·lacions per
dotar-les de plaques fotovoltai-
ques per a l’aigua calenta que es

podrien instal·lar en properes fa-
ses.

Per tal de donar a conèixer les
millores realitzades a l’estadi que
permetran que més equips puguin
fer-ne ús, es va organitzar una in-
auguració amb castells inflables
per als més petits i una xocolata-
da. A l’acte van assistir els dirigents
de la unió esportiva i l’alcalde de Fi-
gueres, Santi Vila, entre altres.
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L’Ajuntament de Figueres estrena cinc
nous vestidors a l’estadi de Vilatenim

Les obres que s’estan portant a terme al camí de ronda.
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