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L'Ajuntament de Figueres està utilitzant la plaça de
Braus com a dipòsit municipal i magatzem de vehicles abandonats. Aquest fet, junt amb el deteriorament de la plaça, ha provocat les queixes de la Penya

Taurina, que reclama que es tracti amb més dignitat
l'edifici. A més, el consistori ha retirat dels carrers de'
la ciutat tots els cartells indicadors que informaven
de la ubicació de la plaça de Braus.

L'Ajuntament de Figueres usa la plaça de
braus com a dipòsit de cotxes i material
Ha retirat dels carrers de la ciutat tots els cartells que indicaven on és l'equipament
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JORDI MESTRE

Una imatge presa ahir d'alguns dels cotxes que hi ha dipositats a la plaça de Braus de Figueres.

CARLESARBOU
Figueres
La plaça de Braus de Figueres ha «desaparegut». Des de fa
uns dies, l'Ajuntament ha retirat dels carrers tots els cartells
indicadors d'aquest equipament de titularitat municipal.
A més, la plaça s'ha convertit
en un dipòsit municipal que
serveix per emmagatzemar vehicles abandonats, contenidors
d'escombraries i material de les
brigades municipals.
Ahir al migdia, la plaça estava ocupada per 23 vehicles i
una rolot que la grua municipal
ha retirat dels carrers perquè
estaven abandonats. A més, en
un dels laterals de l'edifici, s'hi
concentren més de setanta contenidors de la recollida selectiva de vidre, cartró i llauna que
esperen ser instal·lats als carrers de la ciutat.
Inaugurada el 3 de maig de
1894, la plaça de Braus de Figueres és una de les més antigues de Catalunya i es tracta
d'un edifici històric catalogat
com a protegit. Actualment, es
troba en un lamentable estat de
conservació i no s'hi pot fer cap
activitat perquè el recinte resulta perillós.
La Penya Tavu-ina de la capital de l'Alt Empordà ha reclamat que es tracti amb més «dignitat» l'equipament, segons ha
indicat el president d'aquesta
entitat, Pere Masquef. Els socis
de la Penya h a n titllat d'«inoportuna» la retirada dels car-

tells Indicadors de la plaça i
consideren que «donat que la
plaça existeix, els rètols haurien d'indicar la situació de la
mateixa», ha dit Masquef.
Però és com si no existís. En
tot Figueres no es troba, actualment, cap rètol que senyíditzi
on és la plaça de Braus. A més,
el recinte està permanentment
tancat i només hi accedeixen
periòdicament les brigades municipals per descarregar algun
vehicle abandonat o dipositar
material del Consistori.
L'Ajuntament va argumentar ahir, a través d'una nota
informativa, que s'han retirat
els cartells indicadors de la plaça perquè «es tracta d'un equi-

pament que en aquests moments no té cap utilitat pública
ni tampoc pot ser visitat». Amb
tot, en aquesta nota no es fa cap
referència a la seva utilització
com a dipòsit municipal.
La Penya Taurina considera
que l'Ajuntainent «haiiria de
conservar, com a mínim neta,
la plaça de Braus ja que es tracta d'un edifici històric que està
catalogat com a protegit».
Tota aquesta situació es produeix quan només falten dos
mesos perquè es resolgui el concurs que va convocar l'Ajuntament per a la concessió de les
obres de rehabilitació i l'explotació de la plaça de Braus per
destinar aquest equipament

JORDI MESTRE

Objectes de la brigada municipal apilonats davant de la façana de l'edifici.
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municipal a activitats de caràcter lúdic, recreatiu o cultural.
El concin-s per reformar i explotar la plaça de Braus de Figueres ha de possibilitar, segons va manifestar en el seu
moment l'alcalde, Joan Armangué, que «els licitadors i interessats presentin els projectes
de rehabilitació en funció de les
possibles activitats a què vulguin destinar aquest espai».
L'alcalde figuerenc considera
que el futur de l'equipament
passa per un «destí polivalent».

Commemoren els
20 anys de la
Fundació Wilhetm
Reich de Figueres
I.F.
Figueres.-Per commemorar els 20 anys de la creació
del Centre d'Estudis Wilhelm Reich de Figueres -l'únic que hi ha en tot l'Estat
espanyol- la fundació que
porta el seu nom ha preparat
un seguit de tallers i xerrades per a grups de 8 i 10
persones on es tractaran temes socials, com ara el vincle de la parella, la funció
dels pares, com superar el
divorci, la sexualitat o els
somnis, entre altres.
Els actes es faran a la
clínica de medicina orgonòmica del psicoanalista empordanès, Carles Frigola, un
dels seus fundadors juntament amb la sexòloga Pilar
Castro, a Borrassà.
Frigola va assegm-ar ahir
que «nosaltres cobrim el
camp social que l'Ajuntament no s'ha encarregat mai
de promocipnar». El psicoanalista va criticar que «de
Figueres només es coneix
Dalí» perquè «la ciutat ha
estat menjada literalment
per la Fundació Gala-Dalí i
pel turisme, i això ha impedit que creixés com a ciutat».
Segons Frigola, l'única
solució a aquesta situació és
«la creació d'una universitat
experimental on s'utilitzessin noves tecnologies socials
-sociologia, ecologia, antropologia- i es realitzessin noves investigacions». El psicoanalista considera que
«tècnicament és possible que
Figueres tingui una universitat alternativa, però primer cal una consciència social ja que l'Ajuntament no
està preparat, políticament,
per crear-la».
Aquest centre privat de
salut -mèdic i psicològic- va
ser fundat l'abril de 1977 per
promoure el pensament i les
tècniques de Wilhelm Reich.
En l'actualitat, la Fundació
Reich compta amb més de
200 membres repartits per
tot el món.

Concurs d e concessió

Mifas retira el
recurs contra
l'Ajuntament
de Figueres

El concurs convocat preveu
que Is concessió de l'equipament he de ser per un termini
màxiixi Je cinquanta anys i que
tot el cost de les obres de rehabilitació i el manteniment de la
plaça hauran d'anar a càrrec
del mateix concessionari.
A canvi, els encarregats de
l'explotació pagaran un cànon
anual a l'Ajuntament i, a més,
el consistori podrà disposar d'aquest equipament i de maneragratuïta durant un mínim de
tres dies a l'any. En funció de
les ofertes que es presentin, la
mesa de contractació decidirà a
qui s'adjudica el concurs, que
també podria quedar desert..
Armangué no s'ha volgut
pronunciar mai sobre la possibilitat que aquesta iniciativa
comporti el retorn de les curses
de braus a la ciutat. «Ara no és
el m o m e n t . d e plantejar-se
aquesta discòrdia», va dir.

Figueres.- L'Associació
de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) a la comarca de
l'Alt Empordà ha decidit retirar el recurs que va presentar setmanes enrere per la
decisió de l'Ajuntament de
Figueres d'efectuar el servei
de transport urbà municipal
amb autobusos que no estaven adaptats per les persones amb minusvalia física.
Amb tot, en el darrer ple
del consistori es v^ anunciar
la futura adquisició de .dos
autobusos completament
adaptats als minusvàlids,
per la qual cosa Mifas ha
retirat el reciurs.
La delegada de l'entitat a
l'Alt Empordà, Maria Dolores García, es va mostrar satisfeta per la decisió del consistori ja que «es compleixen
p l e n a m e n t les n o s t r e s
pretensions».

