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L’enderroc de l’edifici de la So-
cietat Unió Fraternal (SUF) de
Roses  s’està endarrerint pels trà-
mits i la necessitat de personal es-
pecialitzat per a la retirada de l’a-
miant que conté la uralita. De
moment s’ha treballat per treure
tot el que contenia a l’interior per
deixar l’estructura a punt per anar
a terra. La construcció del nou edi-
fici en el solar que ocupa la SUF i
els dos adjacents probablement
s’haurà d’ajornar fins després de
la temporada turística. Serà un
nou centre cultural i cívic. 

El dia 15 de gener era la data
prevista per començar l’ender-
roc d’una de les obres que l’actu-
al govern va endarrerir quan va
entrar i que s’està a l’espera que
s’executi des de fa temps. Es trac-
ta de l’enderroc de l’edifici d’una
de les entitats emblemàtiques de
Roses, que va decidir cedir l’edi-
fici al centre històric a l’Ajunta-
ment, tot i que se li reserva un es-
pai a l’interior. Els tràmits, una ve-
gada engegat el projecte, han con-
tinuat amb entrebancs i des de fa
setmanes s’espera que es tiri a ter-
ra l’edifici. 

L’alcaldessa de Roses, Mont-
serrat Mindan, ha explicat que
ara el problema són les tramita-
cions per la retirada de la uralita
que conté l’amiant, actualment

prohibit per a la construcció per-
què pot resultar cancerigen si
està en mal estat. Segons Mindan,
falta una autorització, un docu-
ment d’Indústria i, a més, serà una
empresa especialitzada l’encar-
regada de fer les tasques. Però
avança que s’ha anant retirat tot el
de l’interior «i després amb un dia
estarà tot fet». Tot i això, l’obra ma-
jor per tal d’aixecar el nou immo-
ble no es pot portar a terme de
juny a setembre i, per tant, és
probable que no comencin fins
passada la temporada turística. 

La construcció de la SUF es va
començar a tramitar el 2010 dins
el Pla de Barris i es va tirar enda-
vant un concurs per a la redacció
del projecte per construir un edi-
fici en un espai que ocupa la So-
cietat i en dos solars adjacents.
Zero Cinc va guanyar el concurs
amb una proposta d’un edifici
obert a la ciutat. Disposava d’una

superfície de 2.400 metres qua-
drats per a usos cultrals i associa-
tius i un pressupost de més de tres
milions d’euros per construir-se.

El 2012 el govern actual va de-
cidir que no es tiraria endavant la
proposta presentada que no aca-
bava de convèncer en alguns as-
pectes. Finalment l’estiu passat es
va presentar als socis un nou pro-
jecte que es va licitar el mes de no-
vembre i que té un cost de 2,7 mi-

lions d’euros. 
La planta soterrani està pensa-

da principalment per a emma-
gatzematge. A la planta baixa s’hi
situarà el vestíbul i un espai que
podrà acollir petites exposicions
i accés a la sala de la SUF. Està pen-
sada per poder-hi realitzar balls,
i alhora activitats com gimnàs,
conferències o exposicions. Tam-
bé es disposarà d’un bar-cafeteria
que podrà funcionar indepen-

dentment de la resta de l’equipa-
ment. A la primera planta s’hi si-
tuarien l’administració i entitats i
serveis. A la planta segona i ter-
cera, en aquesta fase de les obres
restarien sense ús i sense finalit-
zar els acabats. 

El govern va informar en pre-
sentar els pressupostos del 2015
que l’obra té els fons reservats. Es
finançava a través del Pla de Bar-
ris. 
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La retirada d’amiant de l’edifici de la
SUF a Roses endarrereix l’enderroc 

L’alcaldessa ha explicat que s’està a l’espera d’una autorització d’Indústria però que ja s’ha retirat tot el de l’interior 

L’edifici de la SUF que està a punt de ser enderrocat per aixecar el nou centre cívic i cultural. 
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Rebaixa del cost
El projecte de construcció del nou
edifici té un cost inferior al de la pri-
mera proposta, que ascendia a més
de tres milions d’euros. 

2,7 MILIONS D’EUROS 

El Circ Charlie Rivel, que s’ins-
tal·larà a la plaça Catalunya de
Figueres per les Festes de Santa
Creu, ha programat dos especta-
cles que portaran a la ciutat El Mo-
lino» de Barcelona amb la vedette
Merche Mar (el dimecres 29 d’abril
a dos quarts de nou del vespre)  i
un concert del popular grup The
Gospel Viu Choir (el 30 d’abril, a les
nou). Les entrades ja s’han posat
a la venda amb preus que oscil·len

entre els sis i els vint-i-cinc euros. 
Els promotors del nou circ català

que s’estrenarà a la ciutat aquest
Sant Jordi estan tancant la pro-
gramació dels espectacles que s’hi
podran veure i entre els quals hi
haurà des d’acròbates a contor-
sionistes passant pels pallassos o
els equilibristes. La voluntat és
promoure-hi, també, actuacions
del país. Una de les darreres atrac-
cions que s’ha concretat és la del
Molino amb aquesta vedette i ac-

triu còmica. L’altra, l’actuació de la
formació musical de gospel fun-
dada a Palafolls el 2002 pel seu di-
rector Moisès Sala. Formada per 90
cantaires de diferents comarques
de Girona i Barcelona, el seu re-
pertori inclou versions actuals
d’espirituals negres i gospel po-
pulars i tradicionals. 

La carpa, amb una visibilitat
de 360º, començarà a instal·lar-se
en les properes setmanes. 
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El Molino i The Gospel, al Circ Rivel 

El grup jamaicà The Original
Wailers i El Puchero del Hortela-
no són dos dels grups confirmats
per a la nova edició de l’Embar-
raca’t de les Fires i Festes de la San-
ta Creu de Figueres. Segons ha
avançat TramuntanaTV, els ja-
maicans seran un dels plats forts
de la programació d’enguany i
oferiran el seu concert de reggae
el proper dissabte 2 de maig. Pel
que fa al segon grup, oferirà a la
ciutat un dels concerts de la seva
gira de comiat pujant a l’escenari
el 25 d’abril. La televisió local
també ha avançat que hi actuarà
un del grups capdavanters de l’es-
cena catalana, Oques Grasses. 

La tradicional celebració de
concerts a la plaça Europa del
Recinte Firal va celebrar l’any pas-
sat el seu 25è aniversari i ho va fer
tornant, després d’algunes edi-
cions retallades, al format dels
dos caps de setmana. Enguany, tot
i que encara no s’ha concretat la

data d’inici, la previsió és que el
cartell musical s’ompli les nits
dels dies 24, 25 i 30 d’abril així com
l’u i el dos de maig. 

Els primers confirmats
De moment, ja s’han donat a co-
nèixer tres dels grups participants.
El primer d’ells han estat els ja-
maicans «hereus» del reggae de
Bob Marley que donaran el toc
musical amb alguns dels seus
clàssics com Could you Be Loved,
One Love o Three Little Birds. De
fet, el guitarrista, Al Anderson, va
acompanyar Marley des del 1973
fins a la seva mort al 81. Oques
Grasses, que va convertir-se en tot
un èxit a la darrera edició de l’A-
cústica, serà un altre dels grups
convidats mentre que  El Puche-
ro del Hortelano, que fusiona el
pop amb el flamenc, passarà per
la capital altempordanesa en el
marc del seu «Hasta la vista tour»,
amb el qual s’acomiada dels es-
cenaris. 
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El Puchero del Hortelano i
The Original Wailers, a
l’Embarraca’t de Figueres


