
ot i que encara no
s’ha donat la confir-
mació definitiva, di-
verses fonts ben in-

formades han afirmat que la pa-
tum que vindrà el proper di-
marts 8 de gener per inaugurar
el servei regular del tren d’alta
velocitat, a l’estació Figueres-Vi-
lafant, serà digna del millor pes-
sebre d’enguany. El Príncep Fe-
lip, el president del Govern, Ma-
riano Rajoy, la ministra Ana
Pastor, el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas... Serà neces-
sari treballar amb grans angu-
lars si es vol fer sortir tothom a
la foto, una imatge que arriba
gairebé deu anys després del
que es preveia inicialment.

Aprofitant l’ocasió que pel
parc temàtic hi tindrem el més
florit de la pell de toro, seria una
activitat molt profitosa organit-
zar una visita guiada, amb tot el
pessebre, per l’entorn de l’esta-
ció per tal que des de la monar-
quia, fins a la Generalitat, pas-
sant per tots els representants
ministerials que s’apropin a l’Alt
Empordà, gaudissin de l’espec-
tacle visual que suposa tota la
zona. Aquest tipus d’inaugura-
cions gairebé mai donen rèdits
importants. Potser aquesta ve-
gada no és una excepció, però si
aconseguíssim que, com a mí-
nim, tota la patum dirigís la mi-
rada cap a llevant... s’endurien
una imatge molt dura i degrada-
da de l’entorn de la primera es-
tació catalana i espanyola que
es trobaran tots els visitants que
entrin per aquest punt al nostre
país. La crisi ha esmicolat el
somni que es pregonava, segons
el qual, la construcció d’una es-
tació ferroviària a l’oest de Fi-
gueres suposaria una transfor-
mació urbanística de l’entorn.
Res de res. Ni canvis urbans, ni
transformació del barri de Sant
Joan, ni construcció de millors
accessos... Una postal molt tris-
ta, una imatge de territori degra-
dat i desendreçat que serà la
primera que rebin tots els usua-
ris de l’alta velocitat quan baixin
del tren. Amb el nomenament
de Santi Vila com a nou conse-
ller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat semblaria que
guanyem un aliat important per
desencallar alguns projectes, i el
de l’entorn de l’estació Figueres-
Vilafant seria un d’ells. Però
amb la caixa buida seria més
profitós que a tots els integrants
del pessebre del dia 8 se’ls que-
dés impresa a la retina la imatge
de l’entorn de l’estació. I si ja fos
possible que s’hi passegessin...
Ho sé, impossible. Però seria la
postal de la dècada.

T

el pessebre 
del 8 de gener

PERIODISTA
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L’ALT EMPORDÀ

L’alcaldessa de la Jonquera, Sò-
nia Martínez, i el conseller d’Inte-
rior, Ramon Espadaler, han acor-
dat reunir-se properament per
abordar els problemes de segure-
tat amb els darrers incidents al ma-
croprostíbul Paradise de la Jon-
quera, on en dues ocasions s’han
col·locat artefactes explosius i en
una tercera hi ha hagut una falsa
amenaça de bomba. Ambdues
parts són conscients que l’establi-
ment, si compleix la normativa, no
es pot tancar. L’alcaldessa, en de-
claracions a la Cadena SER, diu
que s’hi ha de fer alguna cosa, i de-
manava al propietari que col·la-
borés amb la policia per poder
avançar en la investigació. 

Martínez i Espadaler han deci-
dit que fixaran una data per trobar-
se i parlar dels incidents. L’alcal-
dessa és conscient que ara com-
pleix la normativa i que una sen-
tència del TSJC va obligar l’Ajun-
tament a donar-los el permís fa dos
anys per obrir. Però Martínez con-
sidera que «no podem quedar-
nos amb els braços plegats i hem
demanat una reunió per trobar
possibles solucions al tema». 

A banda del conseller, l’alcal-
dessa ha informat que té previst
 reu nir-se amb empresaris de la
zona que també es van veure afec-
tats per l’amenaça de bomba de la
nit de Cap d’Any. Es tracta de dos
restaurants bufet dels quals tam-
bé es van desallotjar els clients, jus-

tament en una nit important per a
l’economia dels locals. Per l’alcal-
dessa, «són uns problemes que
tant a la població civil com a l’A-
jutnament ens està preocupant»
perquè afecten el benestar de tots
els veïns. L’alcaldessa fins i tot es va
reunir amb el propietari de l’esta-
bliment després del primer inci-
dent. Com ha manifestat pública-
ment, diu que no sap res sobre els
fets i ahir lamentava que l’amena-
ça de bomba deixés buit el local la
nit de Cap d’Any. Per Martínez, el

que hauria de fer el propietari és
col·laborar amb la policia, «donar
un cop de mà i donar la informa-
ció que ell tingui als cossos de se-
guretat per tal de veure d’on vénen
aquests problemes». Els Mossos
continuen investigant per intentar
aclarir els fets. S’han posat sobre la
taula diferents hipòtesis com la
possibilitat que es tracti d’alguna
forma d’extorsió relacionada amb
el negoci de la prostitució. 

El primer incident es va produ-
ir el 12 de desembre, quan dos in-

dividus amb una moto van llançar
dos artefactes explosius contra
l’edifici. Un d’ells va esclatar. El se-
güent incident va tenir lloc el 23 de
desembre, quan uns encaputxats
armats van deixar-hi a les portes
un cotxe bomba i van robar-ne un
altre de l’aparcament per fugir. I fi-
nalment, la nit de Cap d’Any es va
produir una amenaça de bomba
per part d’un anònim que va aca-
bar resultant falsa. Tot i això, es van
desallotjar unes vuit-cents perso-
nes fins a les tres de la matinada.

LA JONQUERA
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L’alcaldessa i el conseller d’Interior es
reuniran per abordar el cas del prostíbul

Sònia Martínez creu que s’ha de fer alguna cosa i que el propietari ha de col·laborar amb els Mossos

El prostíbul Paradise, on s’han col·locat explosius en dues ocasions. 

DIARI DE GIRONA

L’èxit de vendes de les entrades
anticipades del Festival del Circ de
Figueres que ha venut més de nou
mil tiquets en dos mesos ha por-
tat els organitzadors a incorporar
dues noves funcions. Durant la ca-
valcada reial, els patges del festival
del circ, que hi participaran, re-
partiran 10.000 xecs de 5 euros per
descomptar amb la compra d’en-
trades.

Les dues noves funcions supo-
sen posar a la venda 4.500 noves
entrades per a les representacions
extraordinàries. El xec regal es po-
drà descomptar en comprar una
entrada per a una d’aquestes dues
noves sessions al punt de venda
habilitat a l’Oficina de Turisme. 

Des de l’organització, Circus

Arts Foundation, han informat
que l’acollida per part del públic
d’aquesta segona edició del Festi-
val del Circ de Figueres ha estat
«excepcional». Des que el 7 d’oc-
tubre es van posar a la venda
21.200 entrades, ja són 9.073 els es-
pectadors que n’han comprat en
algun dels punts de venda o canals
autoritzats com el festivaldel-
circ.com o el Servicaixa. 

Els preus de les entrades als 4 es-
pectacles diferents que proposa el
festival (dues semifinals –espec-

tacle blau i vermell–, una final –es-
pectacle d’Or– i l’espectacle al Tea-
tre Figueres Circus Stars) oscil·len
entre els 7 i els 40 euros depenent
de les categories de butaca. Hi ha
la llotja VIP, la butaca d’or, la butaca
de plata i la butaca de bronze.
«En agraïment a l’entusiasta res-
posta», han remarcat, s’ha posat en

marxa la iniciativa d’obrir noves
sessions i de regalar els xecs des-
compte. 

El festival del circ se celebrarà
del 21 al 25 de febrer a la Gran Car-
pa del Castell de sant Ferran. S’es-
pera la participació de 63 artistes
i enguany hi haurà la presència
d’un espectacle d’animals. 
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El festival del circ suma dues funcions per l’èxit
de vendes, amb 9.000 entrades en dos mesos

Durant la cavalcada reial
es repartiran 10.000 xecs
regal per descomptar 5
euros a les entrades 



Un espectacle de la primera edició del festival. 
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Regalen xecs descompte
Els organtizadors del Festival del
Circ han afegit dues noves sessions
posant a la venda 4.500 entrades,
però regalaran 10.000 xecs de 5 eu-
ros per descomptar.

50.000 EUROS

LA XIFRA


