
La companyia de teatre «La Fun-
cional teatre, creada per un grup
d’amics l’any 1989, celebra en-
guany els seus 25 anys d’existència.
Per això, representarà del 28 de
març al 6 d’abril al Jardí l’obra La
Nit de les Tríbades, d’Olov en-
quist, amb la que van debutar als
escenaris. Un dels seus funda-
dors, Josep maria Cortada, asse-
gura que l’acte servirà per «retor-
nar als orígens« però també per de-
mostrar l’evolució que ha experi-
mentat la companyia al llarg de tot
aquest temps. a banda d’això,
també es farà una exposició amb
fotografies i material històric de la
companyia així com la represen-
tació de l’obra Andorra, amb una
posada en escena atípica on el
públic serà a l’escenari i els actors,
a la platea. 

La Funcional va nèixer enmig

d’una festa d’aniversari en un bal-
có de la rambla i va estar vincu-
lada al Casino menestral de Fi-
gueres. aleshores algú va proposar
fer un grup de teatre i, només uns
mesos més tard, es feia realitat la
primera reunió per fer la primera
obra. el grup està format per una
trentena de persones d’entre 10 i 60
anys. 

Dels inicis ja es fa un quart de
segle i, com a tret d’inici a la cele-

bració, representaran de nou
aquesta obra. Les funcions es faran
els divendres a les nou de vespre
i els diumenges a les sis de la tar-
da. Pel proper dijous, a més, han
previst una preestrena on han
convidat a totes les persones que
en aquests 25 anys han col·laborat
d’una manera un altre a la com-
panyia. Cortada diu que s’han en-
viat més de 150 invitacions per a fer
possible la trobada. el 3 d’abril, a

més, la biblioteca acollirà la pre-
sentació de l’obra a càrrec de la di-
rectora i els actors. 

a banda d’això, s’han previst
un seguit d’actes durant tot l’any
que serviran per commemorar
l’efemèride. Un d’ells serà l’expo-
sició de fotografies de gran format
sobre els diferents espectacles que
han representat i que es farà a la
plaça del teatre. també, i en col·la-
boració amb l’associació Diòp-
tria, s’ha programat un cicle de ci-
nema relacionat amb el teatre,
que es farà durant el segon se-
mestre de l’any. Una altra  de les ac-
tivitats previstes és una mostra
amb diferents elements relacionats
amb el grup que acolliran els apa-
radors dels establiments comer-
cials de la ciutat entre els mesos de
novembre i desembre. La clausu-
ra de la celebració serà amb l’obra
andorra, de l’austríac max Frish,
que es podrà veure a La Cate al de-
sembre. La representació comp-
tarà amb la participació de gaire-
bé tot el hgrup i amb una posada
en escena poc habitual en què el
públic serà dalt de l’escenari i els
actors, a baix. 
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La històrica companyia ho
commemorarà representant
la seva obra debut i també
farà una exposició



La Funcional de Figueres celebra 25 anys

Una de les múltiples representacions que ha fet la companyia. 
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el Casino menestral de Figueres
ha escollit nova junta directiva
per als propers quatre anys. en una
assemblea celebrada dilluns, els
integrants van ratificar l’única can-
didatura presentada, encapçalada
per eduard ayats, que substituirà
la fins ara presidenta de l’ens,
marta subirós. subirós feia divuit
anys que estava al capdavant de la
històrica entitat figuerenca, fun-
dada el 1856. amb el canvi, la
nova junta comptarà també amb
Josep maria agustí, margarida
Custey, Laura Duran, Dolors Fer-
nández, meritxell ibarz, Pilar Lá-
zaro, Josep mir, David Pérez, Joan
Pérez i Joan serra. Un dels reptes
que assumirà la nova direcció serà
la consecució de les obres de l’in-
terior de la seva seu, que està pen-
dent d’acabar-se des de fa anys. L’a-
juntament ha assegurat darrera-
ment que esperen que aviat es
concretin unes ajudes que per-
metran fer-hi front. 
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El Casino de
Figueres canvia la
junta i estrena
director

el servei de recollida de runes de
roses va retirar de la via pública i
camins del terme municipal 62.060
quilos de runa durant el 2013,
una xifra que es considera molt
elevada. segons l’ajuntament, des
de la crisi de la construcció els abo-
caments incontrolats d’aquests
materials han anat en agument i
fan una crida perquè es facin ar-
ribar a la deixalleria municipal. 

La Policia Local, amb la col·la-
boració dels agents rurals, mos-
sos d’esquadra i seprona, porten
a terme un servei de vigilància
per detectar i castigar els autors d’a-
quests actes incívics. al mateix
temps l’ajuntament manté un ser-
vei d’inspecció permanent per
procedir posteriorment a la nete-
ja de l’espai. Des de fa vuit anys el
servei de neteja i la retirada dels
abocaments es porta a terme a tra-
vés del servei de neteja de la Fun-
dació altem que durant l’any pas-
sat es van encarregar de retirar els
62.060 quilos de runa. L’ajunta-
ment destaca que contractant al-
tem es dóna suport a l’entitat as-
sistencial que atén persones amb
discapacitat psíquica i es treballa
per millorar el medi ambient.

Davant l’increment dels dar-
rers anys fan una crida perquè
s’actuï de forma cívica evitant
aquesta pràctica. 
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Roses retira
62.060 quilos de
runes de la via
pública durant
el 2013

Ángel ruiz, el jove que dilluns
van trobar mort i cremat en una
zona boscosa de Colera va ser,
presumptament, assassinat a ga-
nivetades per marlon roberto Cas-
tro Pedrosa, un jove hondureny de
29 anys a qui se li ha imputat un de-
licte d’assassinat. aquest, però, no
és l’única persona relacionada
amb el crim ja que la policia auto-
nòmica també va detenir Dolores
Folch i ester Puig, veïnes de Llan-
çà. a la primera se la considera co-
operadora necessària mentre que
la segona està imputada per en-
cobriment. el cas segueix sota se-
cret de sumari però no es descar-
ten noves detencions.

a banda de les ganivetades que
la víctima presentava al coll, que
eren mortals de necessitat en ha-
ver-li seccionat artèries i venes vi-
tals, el jove també havia patit altres
agressions que li van destrossar
part dels ossos del crani, princi-
palment el tabic nasal. Les inves-
tigacions apunten que víctima,
agressor, cooperadora i encobri-
dora es coneixien prèviament als
fets. La major part d’ells sembla que
tenien relació amb la venda de
droga a petita escala a la zona i fre-
qüentaven el bar La Prima, que re-
gentava ester Puig.

encara no està clar quin és
 exactament el mòbil del crim però,

de moment, un dels que ha trans-
cendit és que pugui deure’s a un es-
carment. La víctima mantenia una
relació amb l’exparella del pre-
sumpte assassí, qui tenia una ordre
d’allunyament per violència do-
mèstica, i aquest hauria acabat
matant el jove.

La participació de les altres dues
noies en el crim es va descobrir
amb posterioritat, una vegada ja
havien declarat com a testimonis,
ja que les explicacions que dona-
ven no lligaven amb els resultats de
les investigacions. i sembla que la
cooperadora necessària s’hauria
dedicat a ocultar la roba del pre-
sumpte assassí mentre que l’em-
prenedora hauria anat a comprar
la benzina amb l’agressor.

a la zona dels fets es va trobar un
ganivet completament cremat del
qual no s’ha pogut extreure cap
mostra d’aDN que permeti deter-
minar que Castro Pedrosa l’havia
tocat. també s’hi va trobar el mò-
bil del jove hondureny, del qual
s’hauran d’extreure dades, com
presumiblement passarà amb els
telèfons dels altres detinguts, a fi
d’esbrinar si es van posar d’acord
per perpetrar l’assassinat i es poden
desentrellar els motius exactes del
crim.

el presumpte assassí va ser de-
tingut a la Pobla de Farnals, a Va-
lència.
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El jutge envia a la presó els tres
detinguts pel crim de Colera

Una de les noies està imputada per encobriment i l’altra com a cooperadora necessària

La víctima, Ángel Ruiz, va ser trobada cremada al bosc de Colera.
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