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L’Ajuntament de Figueres ha
aprovat el pla de voreres 2011 que
suposarà la millora de 2.400 metres
quadrats, entre ells l’avinguda Sal-
vador Dalí. Es tracta d’una via on
des de fa anys els veïns reclamen
una actuació.

«La intervenció en aquest punt
de l’avinguda Salvador Dalí és una
obra molt reivindicada pels veïns
de la zona i que, a més de millorar
la mobilitat i seguretat dels via-
nants a la zona, ens permetrà mi-
llorar la imatge d’una de les en-
trades de la ciutat», ha remarcat el
regidor de Serveis Urbans, Joa-
quim Felip. El govern municipal
porta a terme cada any millores a
la trama urbana com les voreres o
les cruïlles. 
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Figueres aprova el pla de voreres que inclou
la reivindicada obra a l’av. Salvador Dalí

La nova actuació
municipal intervindrà
en 2.400 metres
quadrats de carrers 



L’Ajuntament de Figueres vol
fer efectiva la clàusula d’opció de
compra del local buit del carrer
Sant Pau pel qual va començar a
pagar un lloguer de 5.900 euros al
mes l’octubre de 2010. Això ha
suposat ja una despesa de 59.000
euros sense que s’hagi fet cap ús
del local. L’alcalde, Santi Vila, con-
tinua insistint que es treballa per-
què sigui la seu del Consorci de
Benestar Social. El Consell Co-
marcal té la proposta de Figueres
sobre la taula però la prioritat és in-
tentar que la seu del consorci vagi
a la Casa Nouvilas, que es va com-
prar amb aquest objectiu. De mo-
ment s’està estudiant el cost eco-
nòmic d’adequar-la. 

El regidor de la CUP, Joan Font,
i la regidora del PP, Margarita Cot-
xo, van demanar al darrer ple mu-
nicipal explicacions de nou al go-
vern pel lloguer del local que su-
posa una important despesa men-
sual al consistori en una situació
econòmica complicada i sense
que fins al moment se li hagi do-
nat un ús. L’alcalde va informar que
es pretén fer efectiva l’opció de
compra i «llavors farem obres per-
què treballem amb la voluntat de
ser la seu del Consorci». El Con-
sorci de Benestar Social l’integren
el Consell Comarcal, Roses, Cas-
telló i Figueres. L’Ajuntament de Fi-
gueres i el Consell van comprar la
Casa Nouvilas, un immoble de
gran valor patrimonial situat al
carrer Nou per 3,8 milions d’euros,
però per traslladar-hi les oficines

del consorci. Per fer-ho possible,
s’ha d’invertir a adequar l’espai.
Davant d’això, Figueres va oferir la
possibilitat del local que han llogat
i no té cap ús. L’any passat Vila va
assegurar que s’hi traslladaria i
l’expresidenta del Consell, Consol
Cantenys, va negar que hi hagués
cap acord.  

L’actual president del Consell
Comarcal, Xavier Sanllehí (CiU), es
posiciona en la mateixa línia que
en el seu moment Cantenys. San-
llehí ha explicat que coneixen la
proposta de Figueres que va oferir
aquest local. Ara bé, no s’ha deci-
dit res i es prioritzarà que es tras-
lladin a la seu definitiva a la Casa
Nouvilas, que es va comprar amb
aquesta intenció. Per això està
previst que s’estudiï quin és el
cost d’adequar-la per part dels
serveis tècnics del Consell. Sanllehí
considera que «potser afrontar tot
el projecte com en èpoques ante-
riors, potser no, però sí una part i
solucionar el més immediat». Per
Sanllehí seria preferible que el
Consorci vagi a la seu definitiva,
que no donar-li un espai temporal

com el del local. De moment els
serveis del consell estudien si eco-
nòmicament es pot afrontar però
remarca que «més val començar a
fer passos per a solucions defini-
tives, que no pas altres coses». 

El tema del local es remunta a fa
uns anys quan  l’Ajuntament va de-
cidir engegar un projecte de re-
forma de l’edifici consistorial. Es va
decidir convocar un concurs per
llogar un equipament on, segons
va explicar el PSC, que es trobava
en aquell moment a l’equip de
govern, es pretenien traslladar els
serveis econòmics i d’atenció a
les persones mentre es portessin a
terme les obres a la seu actual de
l’Ajuntament. El projecte es va
aparcar i el local s’hauria conver-
tit en innecessari. L’Ajuntament
s’hauria vist forçat a exercir el

contracte de lloguer pel qual s’ha-
via convocat un concurs. Situar-hi
la seu del consorci els donaria
una sortida a l’espai i és previsible
que suposés poder compartir des-
peses amb els altres integrants
del consorci. Però el Consell Co-
marcal i l’Ajuntament van fer una
important inversió amb la compra
de la Casa Nouvila i, tot i les difi-
cultats econòmiques, des de l’ens
comarcal són reticents a situar la
seu del Consorci en un altre espai.
Figueres continua insistint què
vagi al seu local. Mentrestant han
decidit exercir l’opció de compra
prevista en el contracte. Vila no va
donar la informació sobre la xifra,
tot i la insistència de Cotxo. De l’ac-
tual lloguer podrien recuperar el
50%, que es descomptaria del preu
que s’acordés. 
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Figueres vol comprar el local buit pel
qual ja ha pagat 59.000  en lloguer
L’Ajuntament diu que serà la seu del Consorci de Benestar però el Consell prioritza la Casa Nouvilas

L’Escala disposarà a partir de la
tardor d’una Aula de Teatre i Arts
Escèniques per a totes les edats
que estarà dirigida per l’actriu i ba-
llarina, Elisenda Trias i tindrà el su-
port municipal. TeArt, el nom de
l’aula, obrirà les inscripcions a
partir de dilluns. 

La directora de TeArt ha expli-
cat que «volem ensenyar-los a es-
timar l’art dramàtic i també a ser
un públic potencial el dia de
demà». L’escola, segons ha infor-
mat, va adreçada sobretot als nens
i joves, des dels 4 als 17 anys, però
també es faran classes per a adults.
En aquest sentit, Trias remarca
que «l’escola va adreçada a tothom,
però sobretot als nens i joves amb
ganes de fer una cosa instructiva i
al mateix temps divertida quan
surten del col·legi o de l’institut». 

A les classes teatrals es podrà
aprendre, des de moure’s damunt
d’un escenari a com parlar amb
públic, cantar i ballar, respiració i
relaxió, improvitzacions, entre al-
tres. 

Està previst que hi hagi set
grups, sis dels quals seran per a
nens i joves d’entre 4 i 17 anys.
Cada grup tindrà un mínim de vuit
alumnes i un màxim de catorze i
els preus de l’Aula de Teatre seran
de 140 per a curs sencer o 50 eu-
ros per trimestre. La nova directora
de l’escola ja ha estat professora en
altres centres com la prestigiosa Es-
cola de Teatre i Musical «Memory»,
d’Àngels Gonyalons.
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L’Escala posa en
marxa una Aula
de Teatre i Arts
Escèniques per
a totes les edats

El local situat al carrer Sant Pau que es va llogar a l’octubre de 2010.
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L’oposició (PP i CUP) han
demanat explicacions per la
despesa per un espai que
continua sense cap ús

L’Ajuntament, si l’acaba
comprant, podrà recuperar
el 50% del que ha pagat
en el lloguer

L’estat actual de l’avinguda Salvador Dalí on des de fa temps es reivindica aquesta millora. 
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L’Associació Grup Cultural Com-
tat d’Empúries ha cedit tota la
seva col.lecció documental dels
anys 1618 a 1975 a l’Ajuntament. La
cessió consta, entre altres arxius,
dels documents relatius al convent
de sant Domènec, al convent de
Santa Clara, un fons patrimonial de
la família Sala, o un fons personal
de l’exalcalde, Salvador Serra. L’as-
sociació cultural, constituïda el
1993, té com a objectiu la preser-
vació i recuperació del patrimoni
històric. Per divulgar la seva re-
cerca publicaven anualment una
revista. 
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L’associació Grup
Cultural cedeix els
arxius des del s. XVII
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Part del material que s’ha cedit.
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