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S’HAN PARALITZAT LES OBRES DE RECONSTRUCCIÓ PER LA PRESÈNCIA DE NOUS FONAMENTS I UN FORN

Roses atura el projecte del castell
de la Trinitat per troballes de valor

La previsió és refer
la fortificació original
d’estrella i fer-lo
també visitable

CONXI MOLONS

EL MONUMENT

H.B.
ROSES

Les troballes en el decurs de les
obres de restauració del castell de
la Trinitat de Roses han motivat
que s’aturin les obres i es refaci el
projecte. Es tracta de diversos fonaments que no apareixien als plànols originals, a més d’un forn,
unes escales, entre altres peces de
valor. La previsió és reconstruir
la fortificació en la forma original del segle XVI, d’estrella de quatre puntes, i fer-lo visitable, mentre que en un futur es podria convertir en un museu.
L’any 1996, després de l’adquisició del monument per part del
consistori rosinc, es va encarregar la redacció del projecte de rehabilitació del castell, situat en un
turó que tanca la badia del golf
de Roses. L’arquitecte Miquel Capdevila, amb l’assessor històric Pablo de la Fuente va elaborar un
projecte que, a través dels plànols
trobats, permetia redibuixar l’aspecte original del monument. Les
voladures de les tropes franceses a
principis del segle XIX van enderrocar totalment la punta nord-oest,
de la part alta del mur nord de la
muralla i gran part de la primera
plataforma.
El projecte inicial, finançat pel
Ministeri de Foment, amb pressupost d’1.200.000 euros, preveu,
a més de la consolidació i rehabilitació del recinte, dotar-lo d’un
ús museogràfic, integrant-lo dins
els circuits turístics de la vila, complementant l’oferta de la Ciutadella. El tancament de la finca, a més
de la instal·lació dels serveis, així

De dues
plantes
La reconstrucció del castell de la Trinitat té previst
recuperar el perímetre del
monument, l’estrella de quatre puntes original. La planta inferior serà rehabilitada
i posteriorment la principal,
que estarà coberta amb una
gran terrassa amb vistes a
l’exterior. D’aquí la proposta de fer que el castell sigui
utilitzat també com a mirador, ja que està situat a uns
seixanta metres del nivell del
mar. El pis superior, per altra banda, només serà consolidat, per la banda que encara existeix. De moment, el
castell contindrà els serveis
necessaris per ser visitable,
no pas els detalls d’interiors.
Per altra banda, el regidor de
Cultura, Ramon Pujol, es va
reunir amb l’Associació Mifas, per trobar una solució
per a l’accés de minusvàlids,
cosa que és bastant dificultosa pels desnivells que ofereix el monument. Amb tot,
s’està treballant per oferir
una solució. També es preveu completar el recorregut
per a vianants del castell amb
un jardí botànic amb espècies autòctones de la comarca fins a peu de l’edifici, amb
bosc, erm i plantació.

■

Castell de la Trinitat. El regidor de Cultura, Ramon Pujol, explica com es refarà la fortificació.

com la creació d’aparcament i dotar l’enllumenat d’energia solar per
autoalimentar-se, seran algunes de
les actuacions que es duran a terme.
Modificar el projecte

Si bé les obres es van inciar a finals de l’any passat, aquestes han
hagut de ser aturades, a causa de
diverses troballes que han obligat
a modificar el projecte de restauració. Es tracta de diversos fonaments trobats en l’interior desco-

neguts fins ara que es conservaran,
així com la troballa d’un forn en
el que va ser la cuina, unes escales,
entre altres peces d’interès. Un altre dels aspectes que ha fet modificar el projecte és que les mides
del castell trobades en els plànols
són més grans de les que realment
fa el monument.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roses, Ramon Pujol, explica que és possible que es dibuixés amb un major volum per interessos de conquesta per part dels

francesos.
D’altra banda, la reconstrucció
de l’edifici serà realitzada amb formigó, ja que segons Pujol, és el material que dissimula més la reconstrucció, el més ràpid i econòmic. De fet, és obligat de
reconstruir l’edifici de manera que
es pugui percebre clarament quina és la part original i quina és la
reconstrucció.
Es preveu que en un any i mig
es pugui tenir l’obra finalitzada,
tot i que es podria allargar.

EL DIA DE LA COMUNITAT SE CELEBRA DIVENDRES VINENT AMB MULTITUD D’ACTES

«La Justícia a
Catalunya:
estat actual i
perspectives
de futur»
Guillem Vidal Andreu
President del Trubunal Superior de Justícia de Catalunya

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Dimecres, 26 de febrer
A les 20.00 a l'Auditori Narcís de Carreras de «la Caixa»
Nota: Per assistir-hi cal reservar lloc al telèfon: 972 413 106
Diari de Girona, 2003-02-23, p. 123.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

La Casa Cultural d’Andalusia
prepara els actes de la Diada
C. MOLONS

DdeG
FIGUERES

La Casa Cultural d’Andalusia de Figueres celebra la setmana vinent el Dia d’Andalusia, amb actes diversos. L’entitat prepara també les fires de
Santa Creu i està pendent que
l’Ajuntament cedeixi un nou
espai per ubicar la seu, ja que la
cessió de l’anterior local va resultar ser deficient.
La Casa d’Andalusia està ultimant els preparatius per a la celebració del Dia d’Andalusia, el
proper 28 de febrer, amb un
conjunt d’actes que s’allargaran durant tot el cap de setmana. Divendres tindrà lloc, a l’actual seu, una recepció oficial
amb parlaments, mentre que
dissabte tindrà lloc una trobada amb un espectacle d’artistes
de cançó espanyola. Per al proper diumenge 2 de març, es preveu una missa cantada a la
parròquia del Bon Pastor, i tot
seguit, un dinar popular obert
a tothom.

Carpa de fires. Es tornarà a instal·lar enguany al mateix espai.

Per altra banda, l’entitat ja prepara també els actes de Fires i Festes de la Santa Creu. La Casa Cultural tornarà tenir el mateix espai que l’any passat, on muntarà
una carpa de mil metres quadrats.
S’està estudiant la possibilitat d’organitzar una desfilada de moda.
Pel que fa a la nova seu que espe-

ra l’entitat, ha hagut de rescindir
el conveni amb l’Ajuntament per
la sessió del local del carrer Port
de la Selva, ja que l’edifici era insuficient i presentava deficiències
en l’estructura. L’Ajuntament ha
retornat 12.000 euros a l’entitat
per les despeses fetes en aquest local i esperen un nou espai.

