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El ballarí Ángel Corella va anun-
ciar ahir que abandona definiti-
vament el projecte d’Escola In-
ternacional de Dansa a Figueres. La
iniciativa ha explicat que anava
molt lligada a la seva companyia de
Barcelona, que va haver de dissol-
dre l’any passat per problemes
econòmics, i a la possibilitat de
crear una companyia estable de
dansa clàssica al Liceu. Per tant,
considera que «seria estúpid crear
un centre d’alt rendiment per for-
mar ballarins si després han de
marxar a l’estranger a actuar». Co-
rella assegura que no té cap retret
per fer a l’Ajuntament de Figueres
però sí que va criticar el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, a
qui acusa de no haver-lo «ni rebut»
per estudiar el projecte del Liceu. 

Fa temps que el Govern muni-
cipal de CiU a Figueres assegura
que el projecte d’escola de dansa
no era una prioritat i que estava
aturat per la situació econòmica de
la companyia del prestigiós balla-
rí. Ahir el mateix Corella va expli-
car que l’origen de fracàs de la
iniciativa es va començar a gestar
en el moment en què la companyia
de Barcelona va deixar de comptar
amb el «suport institucional». En
aquest sentit, afegeix que el futur
de Ballet Barcelona, que aplegava
ballarins d’arreu del món «de pri-

mera categoria mundial», passava
per crear una companyia estable al
Gran Teatre del Liceu que el dotés
«d’una identitat pròpia dins del
món de la dansa», com la resta de
teatres de referència del món. 

Un projecte, diu, que va comp-
tar amb l’aval de directors de tea-
tres com el Metropolitan de Nova
York o l’Òpera de París, però que va
ser rebut amb indiferència per
part de les autoritats culturals ca-
talanes i espanyoles. En aquest
sentit, assegura que el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, no no-
més no es va interessar pel projecte
sinó «que ni el va rebre per discu-
tir-ne la viabilitat». És per això que
afirma que el projecte de l’Escola
Internacional de Dansa de Figue-
res no tenia sentit un cop consta-
tat que els alumnes que s’hi for-
messin «no tindrien on actuar».
«No tindria sentit crear un centre
d’alt rendiment per formar balla-
rins si després han de marxar l’es-
tranger a actuar», va afegir. 

Corella recorda que el projecte
de l’escola de Figueres el va im-
pulsar l’antic alcalde de la ciutat i

ara conseller de Territori, Santi
Vila, «que hi creia molt», i que
«veu normal» que l’actual alcal-
dessa, Marta Felip, amb qui asse-
gura que no ha parlat, «lluités per
un projecte que no era seu». Amb
tot, Corella puntutalitza que, de
cara al futur, no té previst marxar
als Estats Units immediatament
però que sí que estudiarà les ofer-
tes que se li presentin per tornar a

un país on, insisteix, s’aprecia la
seva feina i on podria tirar enda-
vant els seus projectes amb molta
més facilitat que no pas a Catalu-
nya o Espanya. El projecte es va
anunciar ara fa dos anys i estava
previst que obrís portes aquest
2014. La idea era construir-lo en
uns terrenys cedits per l’Ajunta-
ment a tocar de l’IES Cendras-
sos –a la zona nord de Figueres–

amb un cost de 8,5 milions d’euros.
La previsió era que les adminis-
tracions aportessin un 30 % del
pressupost i que inversors privats
hi possessin el 70 % restant. En to-
tal, havia de tenir capacitat per a
uns 150 estudiants d’entre 11 i 18
anys que havien de compatibilitzar
els estudis de dansa clàssica amb
la formació acadèmica al mateix
centre.  
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Corella abandona definitivament el
projecte d’escola de dansa a Figueres

El ballarí argumenta que amb la dissolució de la seva companyia a Barcelona no té sentit crear un centre a la ciutat

Una imatge virtual de com es preveia que foss el centre de dansa, quan es va presentar fa dos anys. 
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El ballarí constata que «seria
estúpid crear un centre d’alt
rendiment» si després han de
marxar a l’estranger

Una dona va haver de ser tras-
llada fins a l’hospital de Figueres en
ambulància per intoxicació de
fum per l’incendi en una casa de
Roses. El foc es va produir al vol-
tant de tres quarts de tres de la tar-
da, al carrer Londres de la urba-
nització Mas Oliva de Roses. 

Els Bombers s’hi van traslladar
ràpidament amb una dotació ter-
restre i van haver de treballar prin-
cipalment a la cuina de la casa, que
és la zona on es va declarar l’in-
cendi. El foc va cremar la campa-
na extractora de la cuina i també
va afectar els armaris superiors i les
rajoles de la paret, la resta de l’es-
pai de la cuina va quedar afectat
pel fum.

A l’interior de la casa hi havia
una dona de 77 anys, que una
ambulància del Sistema d’Emer-
gències  Mèdiques (SEM) va tras-
lladar a l’hospital de Figueres per
inhalació de fum, ferida de caràc-
ter lleu.
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Una ferida per
intoxicació de fum
per l’incendi en
una casa de Roses

El primer concurs de fotos Fer-
ran Pou de Meteorologia ha estat
un èxit de participació amb la
presentació de més de vuit-centes
imatges a les quatre categories, en-
tre les quals se seleccionaran fi-
nalistes i premiats. 

El concurs es va impulsar des de
l’àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Figueres en recod de
l’entranyable meteoròleg figue-
renc. L’objectiu de la proposta ha
estat animar els ciutadans a com-
partir i difondre la meteorologia a
través de l’art de la fotografia. El
concurs s’ha estructurat en quatre
categories, tres de genèriques i
una d’especial. A la general s’han
enviat 268 fotografies; 184 a la ca-
tegoria de fenòmens meteorolò-
gics, 57 a la meteorologia, aigua i
territori; i 27 a la de tramuntana. El
lliurament dels premis del concurs
es farà en un acte dins les jornades
de meteorologia, Aigua i Canvi
Climàtic el 22 i 23 de març. 
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Més de 800 fotos al
primer concurs de
Ferran Pou de
Meteorologia

Viladamat va obrir ahir la con-
sulta popular per decidir una part
del pressupost d’inversions per al
2014. Tot i que el dia oficial de la
consulta és avui, ahir a la tarda ja
es podia votar als baixos de l’A-
juntament per facilitar a tots els ve-
ïns que puguin participar. 

Els que es van acostar fins allà
es van trobar que podien escollir
entre les cinc opcions elaborades
del Consell del Poble a partir de les
propostes presentades pels veïns
prèviament. Es tracta de cinc pa-
quets d’inversió d’uns cinc mil
euros cadascú. Millores a l’escola;
la construcció de tanques a dife-
rents punts; millores a l’Ateneu; la
creació d’una zona de passeig  a la
part nord del poble que queda cre-

uada per la carretera de l’Armen-
tera; i millores als camins del pla
són les opcions d’entre les quals
n’han d’escollir dues. 

La majoria de veïns s’espera
que votin avui al llarg de tot el dia.
Les quatre propostes més votades
seran les que s’inclouran al pres-
supost en l’apartat de millores i re-

habilitacions amb un import d’uns
22.000 euros. 

L’equip de govern de la CUP es-
pera que els veïns participin però
consideren que sigui quina sigui la
participació ja serà un èxit. Ja es va
posar a consulta l’obra que es pre-
sentava a les subvencions del Pla
Únic d’Obres i Serveis. 
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Viladamat obre la consulta per
decidir part del pressupost 

Els veïns van començar a
votar entre les cinc opcions
propostades per una
inversió d’uns 22.000 euros



Una persona ahir introduint la papereta a l’urna. 

JAUME PURCALLAS


