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Girona Tel. 972 416 413 Figueres Tel. 972 500 821

Olot Tel. 972 268 350 St. Feliu de Guíxols Tel. 972 321 284

Ref. 3812. Pis a la zona de
Sta. Eugènia. Menjador,
balcó, cuina indep. amb
safareig. 4 hab.: 2 dobles
molt àmplies i 2 individuals.
Bany complet amb banyera.
Preu venda: 95.000 €
Certificat energètic lletra E

Ref. 3700. Dúplex seminou.
Bona situació, zona jutjats
de Figueres. 3 hab., 2 banys,
cuina independent i menjador.
Balcó. Terrassa. Calefacció,
ascensor i aire condicionat.
Preu venda: 126.000 €
Certificat energètic lletra E

Ref. 3793. Zona escola Cor
de Maria. Casa de 280m2

amb 600 m2 de pati aprox.
Planta baixa i dos pisos.
Preu venda: 360.000 €
Certificat energètic exempt
(RM53JH54X)

Ref. 3766. Dúplex a
La Bisbal d’Empordà.
C/ de l’Aigüeta. 185 m2.
Amb ascensor a les
dues plantes. Calefacció.
3 banys. 5 hab. Semimoblat.
Preu venda: 250.000 €
Certificat energètic lletra E

11
82

80
-1

12
97

95
w

16
75

05
-1

15
01

31
w

Al voltant de 2.200 espec-
tadors han vist la comèdia
Coses de família en alguna
de les deu representacions
que s’han fet al Teatre Mu-
nicipal de Banyoles des de
les festes de Sant Martirià.
Inicialment se n’havien
previst set, de funcions,
però es van haver d’am-
pliar perquè les entrades
per a les primeres es van
exhaurir ben aviat. Produ-
ït per l’àrea de cultura de

l’Ajuntament, en el mun-
tatge hi intervenien dotze
actors i actrius de les com-
panyies locals, d’entre 17 i
70 anys, sota la direcció de
Joan Solana, que alhora

havia estat l’adaptador de
l’obra, original de Ray Coo-
ney. Els papers principals
els interpretaven Jordi
Angelats i Miquel Tor-
rent. ■

R. Estéban
BANYOLES

a L’obra teatral,
produïda per
l’Ajuntament, atreu
2.200 espectadors

‘Coses de família’
triomfa a Banyoles

Jordi Angelats, Joan Solana, el regidor Jordi Bosch i Miquel
Torrent, en la presentació de l’obra. ■ R. E.

El projecte de construcció
de pisos per a gent gran
que el Bisbat de Girona –a
través de la fundació To-
màs de Lorenzana– vol fer
on ara hi ha la casa Missió
de Banyoles, s’haurà de
modificar de nou. Els tèc-
nics d’Urbanisme de la Ge-
neralitat i de l’Ajuntament
de Banyoles obliguen a re-
tocar els plànols, amb l’ob-
jectiu que quedi “allibera-
da” la zona que dóna al
carrer Orient, on hi ha
unes restes medievals. Es
pretén, va explicar el regi-
dor d’Urbanisme, Albert
Tubert, en el darrer ple
municipal, que aquell es-
pai estigui obert als visi-
tants. És el tercer cop que
els promotors han de mo-

dificar el projecte. En la
proposta inicial, discutida
en el ple del març del
2010, es preveia un edifici
de nova planta. Després
que es descobrissin les
restes arqueològiques es-
mentades al recinte de la

casa Missió, situada al
costat del monestir, es va
refer el projecte i, en lloc
de plantejar un edifici de
nova planta, s’hi preveia
aprofitar bona part de la
construcció actual.
Aquest projecte es va

aprovar de manera inicial
en el ple municipal del
juny d’aquest any. En el
consegüent període d’ex-
posició pública no s’hi han
presentat al·legacions,
però, en canvi, tant des
del consistori com des

d’Urbanisme s’han dema-
nat els canvis esmentats.
En el darrer ple, es va
aprovar el projecte de ma-
nera provisional, a condi-
ció que s’hi incorporin les
modificacions. Només hi
va votar a favor l’equip de
govern (CiU), mentre que
tota l’oposició va dir no,
deixant clar, però, que no
estan en contra que es fa-
cin aquests pisos –seran
els primers habitatges tu-
telats per a gent gran a la
comarca– sinó del plante-
jament urbanístic. La por-
taveu del principal grup
de l’oposició, Roser Mas-
grau (JpB-ERC) va argu-
mentar que s’hipoteca un
espai molt sensible de la
ciutat, quan l’Església té
altres finques a Banyoles
que podrien ser més
adients per al projecte. ■

Ramon Estéban
BANYOLES

El jaciment condiciona els
pisos del Bisbat a Banyoles
a El projecte d’habitatges per a la gent gran s’ha de tornar a retocar perquè les restes
arqueològiques de rere la casa Missió es puguin conservar en condicions i ser visitables

Les restes arqueològiques desenterrades al febrer rere del monestir i la casa Missió ■ R.E.

El Servei de Català del Pla
de l’Estany, integrat al
Consorci de Normalitza-
ció Lingüística (CPNL), ha
posat en marxa una nova
edició del programa Vo-
luntariat per la Llengua a
la comarca, en el qual par-
ticipen unes dotze pare-
lles lingüístiques, forma-
des per una persona que
domina el català i una al-
tra que el vol aprendre. Es
troben durant una hora a
la setmana, durant deu
setmanes, per conversar
en un entorn quotidià. Di-
vendres, a la biblioteca de
Banyoles, es van presen-
tar les parelles. El progra-
ma de l’acte incloïa la in-
tervenció de l’escriptora
Mariona Masferrer, auto-
ra d’Origen: Tambakun-
da, un llibre que narra l’ex-
periència com a immi-
grant de qui va ser parella
seva en el Voluntariat per
la Llengua. ■

Nova fornada
de parelles
lingüístiques a
Banyoles

R. E.
BANYOLES


