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Pis 3054 Banyoles, c/ València, seminou, pq. 2 no E 370 €
Pis 4 C/ Ballesteries, Barri Vell 2 sí E 375 €
Pis 2985 C/ Riu Onyar, cèntric, balcó 1 sí tràmit 375 €
Pis 1616 Salt, pl. Catalunya, reform., 2 banys 2 sí G 400 €
Pis 2539 C/ Maçana, calefacció, ascensor 2 sí E 400 €
Pis 577 C/ Fora Muralla, reformat, b. calor 2 no E 400 €
Pis 3048 C/ Montseny, ben comunicat 3 no tràmit 420 €
Pis 3027 C/ Tarragona, calefacció 2 sí E 425 €
Pis 3000 C/ Barcelona, seminou, calefacció 2 no E 480 €
Pis 419 C/ Castell de Requesens, seminou, pq. 2 no D 480 €
Pis 724 C/ Joan Masó Valentí, pàrquing 2 sí tràmit 500 €
Pis 3019 C/ Juli Garreta, cèntric, calefacció 2 no tràmit 500 €
Pis 3056 C/ Santiago Rusiñol, seminou 2 sí tràmit 500 €
Pis 2876 C/ Portal Nou, apart. temporada 1 sí G 510 €
Pis 3040 Sarrià de Ter, c/ Major, pàrq. i traster3 sí tràmit 550 €
Pis 3062 C/ Rutlla, seminou, a/c, pàrquing 2 sí 550 €
Pis 1575 Pl. Poeta Marquina, cèntric, 2 banys 4 no tràmit 580 €
Pis 3060 C/ Migdia, cèntric, reformat 3 no tràmit 600 €
Pis 3039 C/ Antic Roca, calefacció 4 sí tràmit 600 €
Pis 2614 C/ Riera Palagret, Palau, seminou, pq.2 no E 650 €
Pis 2027 C/ Francesc Samsó, dúpl., Barri Vell 3 sí D 750 €
Pis 3043 C/ Bellpuig, Montjuïc, piscina com. 3 sí E 750 €
Casa 3061 Anglès, c/ Sta. Bàrbara, pati, 3 b. 4 sí tràmit 700 €
Casa 2482 Av. Montilivi, seminova, tsses., 2 b. 4 no tràmit 850 €
Pàrq. 984 Places cèntriques, c/ Migdia-Emili Grahit, bon accés 80 €
Local 2822 C/ Cardenal Margarit, plta. baixa i entresolat, 80 m2 500 €
Local C/ Emili Grahit, 600 m2, sortida de fums 4.500 €
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Pis  3017 C/ Olot. Cèntric. Semimoblat. Calef. 2 semi F 350 €
Pis 3022 C/ Cèlic Rústic. Cèntric. Calef. central 3 no F 400 €
Pis 849 C/ Elx. Calefacció i ascensor 3 sí F 430 €
Pis 2989 C/ Santa Llogaia. Seminou. Balcó 2 sí D 450 €
Pis 3018 C/ Compositor Serra. Balcó 4 no D 480 €
Dúpl. 3015 C/ Migdia. Cèntric. Terrassa 3 no E 500 €

PB 3009 C/ Huguet. 40 m2. Tanc. alumini 2 sí E 300 €
Pis 2791 C/ Sant Domènec. 70 m2. 1 bany 3 no D 350 €
Pis 1392 Ctra. Palamós. 90 m2. Vistes al Passeig 3 semi E 500 €
Pis 2863 C/ Girona. 82 m2. Calefacció. 2 banys 3 no D 550 €
Pis 2486 C/ Tauler i Servià de Palamós. 90 m2. Primera línia de mar. 

1 bany i 1 lavabo 2 sí F 650 €
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Pis 2035 Vial. Calef. Sol i vistes. Sense ascensor 2 sí G 250 €
Pis 1044 Pere IV. Cuina ref. Sense asc. Gran 3 no   G 300 €
Pis 1983 Sant Rafel. Calef. gas. Sense ascensor 3 no F 300 €
Pis 2402 Ctra. Vella de la Deu. Calefacció gas 3 sí G 300 €
Pis 2232 Sant Cristòfol. Terrassa, vistes a Olot 3 sí G 390 €
Local 0829 Dr. Danés. Cantoner, molt aparador. Cruïlla de 5 carrers. 

51 m2 450 €

El 14 d’abril de 1931 és
d’aquelles dates marcades
en vermell al calendari his-
tòric de Catalunya. El dia
en què Francesc Macià va
decidir proclamar des del
balcó de l’ajuntament i de
la Generalitat la República
Catalana. Ara, 14 d’abril,
és també el títol d’un mun-
tatge que combina teatre,
música, vídeo, fotografia i
literatura que no només
homenatjarà aquest fet
històric, sinó que, prenent
com a excusa altres set
“14 d’abrils” de la nostra
història més recent, evoca
el passat, el present i, d’al-
guna manera, el futur del

nostre país.
“Es tracta d’un passeig

empordanès per la histò-
ria de Catalunya”, defi-
neix l’historiador Alfons
Romero, un dels ideòlegs i
guionistes juntament
amb Jordi Pla d’aquest es-
pectacle que donat la seva
interdisciplinarietat invo-
lucra una gran quantitat

d’artistes dels diferents
rams, la majoria dels quals
són figuerencs i emporda-
nesos. En destaca la realit-
zació d’Alonso Garcia, la
coordinació musical de
Gonçal Comellas i la direc-
ció artística i presentació
de Marc Sala. Pel que fa als
intèrprets, Josep Antoni
Tudela, Ginés Pérez, Mar-
ta Juan i Fran Puga. “I mal-
grat que la història de Ca-
talunya i aquests episodis
remeten sovint a derrotes,
en conjunt el muntatge vol
aportar un toc optimista”,
avança Romero.

Del 1631 al 1939
El muntatge arrenca el 14
d’abril de 1631, amb Ser-
rallonga com a protagonis-

ta, i se centra a continua-
ció en el setge de Barcelo-
na del 1714. La música
–que va a cavall del relat–
d’aquestes dues primeres
escenes és de caire barroc.
Narrativament, els episo-
dis abracen des del repu-
blicanisme d’Abdó Terra-
des amb Tomàs Puig

(1812) fins als bombarde-
jos a Figueres del 1938,
passant per l’autèntic 14
d’abril de 1931, que és
quan sonarà Sonetí a la
Rosada d’Eduard Toldrà.
Per concloure, en l’acte de
La Carbonera –“època
d’exili, retorn i negror del
franquisme”– el músic Jo-

sep Tero pujarà a l’escena-
ri per cantar un tema de
Theodorakis, Ligo Akoma
(1973), acompanyat per
la Coral Polifònica.

14 d’abril s’estrena al
Teatre el Jardí de Figueres
aquest divendres, 21 de
novembre, a un preu l’en-
trada de 5 euros. ■

a Divendres s’estrena un muntatge interdisciplinari que
combina teatre, música, vídeo, fotografia i literatura

J.C.L.
GIRONA

Set ‘14 d’abril’ se
citen a l’escenari
del Teatre El Jardí
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La data

14.04.1631
L’obra arrenca amb Serra-
llonga i conclou el 14 d’abril
de 1939 amb l’episodi dels
exiliats a La Carbonera.

Rodatge d’un dels episodis filmats que apareixeran en el muntatge ■ EL PUNT AVUI

La Plataforma Cívica de
Roses (PCDR) es va pre-
sentar ahir oficialment
com a nou partit i va avan-
çar que es presentarà a les
municipals a Roses, i “pot-
ser a altres municipis de la
demarcació”, ja que s’ha
constituït una directiva lo-
cal i una “d’àmbit provin-
cial”. El nucli dur de la for-
mació és per ara a Roses,
liderat per Ramon Verda-
guer i amb Lourdes Sosa
Sastre de número dos. La
resta de components de la
llista es donarà a conèixer
ulteriorment, però Verda-
guer reivindica un cente-
nar d’afiliats.

PCDR vol ser una opció
“fora del sistema clàssic de
partits, fora de la casta,
amb gent del poble i per al
poble”. Verdaguer admet
consonàncies amb Po-

dem, però defuig la posició
política d’aquesta forma-
ció: “No ens situem en l’eix
dreta-esquerra, som
transversals, crec que el
mal prové de les ideolo-
gies, que no haurien de ser
presents en la política lo-
cal”, diu Verdaguer. A Ro-
ses considera que el pro-
blema rau en unes “quatre
o cinc famílies, de dretes i
d’esquerres, que han mo-

nopolitzat la política”.
Després d’uns deu anys ac-
tuant des d’una platafor-
ma digital, Verdaguer diu
que s’ha decidit a fer el pas
a la política: “Perquè no
ens han fet cas.”

A Roses demana més
consultes a la població so-
bre tots els grans temes,
com poden ser elBulli-
Foundation o les obres de
la riera Ginjolers. ■

a La formació de Ramon Verdaguer oficialitza que serà
candidata a les municipals, “com a mínim a Roses”

Plataforma Cívica,
nou partit a Roses

Esteve Carrera
ROSES

Ramon Verdaguer envoltat d’altres càrrecs del nou
partit ■ ARTURO LÓPEZ / VILADEROSES.CAT


