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Diumenge, 20 de maig de 2007

HISTÒRIA

Els cinc alcaldes des de l’inici
de la democràcia el 1979 a Figueres
✓ Tres dels representants municipals van exercir durant el primer Ajuntament
✓ Els dos principals batlles per temps d’exercici han estat Marià Lorca i Joan Armangué
mb les eleccions municipals del proper diumenge
a Figueres es decidirà si
les votacions permetran la continuïtat de l’alcalde actual o n’és
escollit un altre. En aquests 28
anys de democràcia a Figueres
hi han hagut cinc alcaldes. Tres
d’ells van exercir en el primer
Ajuntament i els altres dos s’han
mantingut al càrrec en tres legislatures seguides cada un. El
nombre de regidors a elegir es
de vint-i-un.
A les primeres eleccions democràtiques del 3 d’abril de
1979 van presentar-se sis partits
polítics que tots ells van aconseguir regidors, però cap amb
majoria absoluta. El PSC-PSOE
va tenir 7 regidors, Convergència i Unió 5, Centristes de Catalunya 5, PSUC 2, Esquerra Republicana 1 i Independents de
Dretes 1. Com que cap partit tenia majoria absoluta es va proclamar alcalde al cap de la llista
més votada, que era Josep M.
Ametlla, del PSC-PSOE. Ametlla era advocat amb despatx a Figueres, encara que residia a
Castelló d’Empúries, d’on era la
seva esposa. En el seu discurs
de possessió va manifestar la
seva aspiració de ser un alcalde
popular, de tots.

A

Dimissió del primer alcalde

Aquesta pretensió no va ser
ben vista pel seu propi partit i
d’immediat va tenir problemes
amb els seus companys. El 13
de juliol va dimitir «per una discordància molt greu amb el PSC
de Figueres».
Aleshores, el 20 de juliol, els

➾ «El 1983, tot i
guanyar el PSCPSOE,
es va fer alcalde
Marià Lorca (CiU)»
➾ «El 1999
Armangué va obtenir
10 regidors, 6 CiU, 2
PP, 2 Forum i 1 ERC»
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Joan Armangué, alcalde 12 anys.

Marià Lorca, alcalde 12 anys.

partits de l’oposició es van posar d’acord i van elegir alcalde,
amb els 12 vots dels partits CiU,
CC, ERC i ID, el cap de CiU, que
era Miquel Esteba. Aquest era
industrial, natural d’Anglès i casat amb una figuerenca. Al poc
temps també va tenir problemes
amb el seu propi partit i el 5 d’agost de l’any següent plegava.
Tot seguit s’hagué de tornar
a elegir alcalde i el 2 de setembre fou escollit el cap de llista
del CiU, el figuerenc Eduard
Puig Vayreda, també amb 12
vots. És enòleg i professor d’universitat. No va tenir problemes al càrrec i es va mantenir
fins al final del mandat.
A les eleccions següents del
8 de maig del 1983, els resultats
foren de 10 vots pel PSC-PSOE,
9 per CiU, i 2 per Alianza Popular. El 3 de juny de 1983 fou elegit alcalde Marià Lorca, cap de
llista del CiU, amb 11 vots. Marià Lorca havia nascut a Navata,
on els seus pares s’hi havien
traslladat per circumstàncies de
la guerra civil del 1936-39, però
va residir sempre a Figueres.
Era mercader d’uns magatzems
de fruites i verdures.
Aquest va tornar a presentarse les eleccions del 10 de juny
del 1987. Els resultats foren de
10 vots per CiU, 7 del PSC, 2

d’AP, 1 d’ERC i 1 del Grup Independent. Per al càrrec d’alcalde tornà a ser elegit Marià
Lorca amb 10 vots.
Les noves eleccions municipals foren el 26 de maig del
1991. CiU tenia 10 vots, el PSC
7, ERC 2 i el PP també 2. També fou elegit Marià Lorca amb
12 vots. Va cessar a final del
mandat en no presentar-se a les
noves eleccions.
La cinquena legislatura fou el
28 de maig del 1995. Les urnes
van donar 6 regidors al PSC, 6
el CiU, 3 al PP, 3 al Fòrum Cívic,
2 a ERC i 1 a Iniciativa per Catalunya. Fou elegit Joan Armanguédel PSC, amb 11 vots.
Era funcionari de banc, nadiu de
Figueres però residia a Navata,
d’on era la seva esposa.
El PSC repeteix a l’alcaldia

Les següents eleccions municipals foren el 13 de juny del
1999. El PSC va obtenir 10 regidors, CiU 6, PP 2, Fòrum 2 i
ERC 1. Va tornar a ser elegit alcalde Joan Armangué amb 12
vots, entre ells els 2 del PP, del
qual el seu cap de llista va ser
primer tinent d’alcalde. Aquesta aportació de vots del PP al
partit socialista va motivar desavinences del seu cap de llista
amb el propi partit del qual fou

expulsat el mes de juny del
2002. Aleshores els 2 regidors
del PP van formar un altre partit dit Independents per a Figueres i seguiren donant suport
als socialistes.
Finalment les últimes eleccions han estat les del 2003 amb
el resultat de PSC 9 regidors,
ERC 5, CiU 4 i PP 3. Cada partit
va votar el seu cap de llista i així
va resultar alcalde el cap de la
més votada, Joan Armangué, el
qual va regir amb minoria i amb
acords puntuals.
En aquesta crònica només
esmentarem algunes de les
principals realitzacions municipals que s’han fet en tots
aquests vint-i-vuit anys de democràcia i altres que s’han
promès i no s’han realitzat. Eludirem la data d’aquestes actuacions per evitar la seva procedència política. Posiblement
es trobarà a faltar algún acord ja
que són molts anys d’actuació
municipal i el seu abast és molt
extens.
Estva aprovar el nou Pla General d’Ordenació Urbana en el
qual posteriorment s’hi han fet
diverses modificacions puntuals en diversos plans parcials.
Igualment hi ha hagut discrepàncies en alguns ajuntaments dels pobles colindants
afectats.
En aquests anys a l’Ajuntament s’han informatitzat els
ser veis administratius municipals. S’ha construït l’edifici de
serveis municipals al Firal, amb
un pàrquing soterrani, dos altres pàrquings també soterrats
a la plaça Catalunya i un a l’antic barri del Garrigal, els quals
foren pagats per les empreses
adjudicatàries, però formen
part del patrimoni municipal, i
un altra de super ficial de la
plaça de l’Estació, del qual en té
cura Mifas. S’ha ampliat el Museu de l’Empordà. S’han comprat la casa nadiua de Salvador
Dalí al carrer de Monturiol, la
plaça de toros, la Casa Gorgot
per ampliació del Museu Dalí,
encara que després la Generalitat en va pagar la meitat, l’edifici del Teatre Cine El Jardí amb

el qual s’han formant la plaça Josep Pla i els Jardins Puig Pujades. L’antiga Horta Hospital es
va convertir en la plaça de Catalunya. S’ha reformat la Rambla i el Parc Bosc Municipal i
s’ha construït l’edifici i l’empresa de ser veis Fisersa. També
s’ha aprovat la bandera i l’escut
de Figueres. S’han fet millores
a l’espai públic, als equipaments
i al clavegueram.
Es va construir el pavelló esportiu cobert, la piscina coberta i el nou Camp Municipal d’Esports. La piscina municipal descoberta es va tancar una temporada per la pèrdua d’aigua.
Llavors va anunciar la convocatòria d’una subhasta per convertir aquell terreny en un pàrquing soterrani. No es va presentar cap proposta i aleshores
es va arreglar la piscina i va tornar a funcionar. També es va
projectar un pàrquing soterrat
al Passeig Nou, igualment sense oferta .
Entre Obres Públiques, la
Generalitat, l’Institut Català del
Sòl i la Diputació han executat
els projectes de l’Estació Depuradora, la Urbanització de
l’Olivar Gran, el Parc de Bombers, la Llar de Jubilats, la Institució Alberg de la Joventut,
l’Estació d’autobusos, el Geriàtric a la carretera de Llers, I’Arxiu Comarcal, la nova Biblioteca Comarcal, l’ampliació de l’estació depuradora d’aigua residuals i el nou Clos de Fires, en
el qual l’Ajuntament disposa
d’una gran proporció de terreny.
En ensenyament consta la
inauguració de l’escola de Formació Professional Narcís Monturiol i els col·legis públics
Pous i Pagès i de Cendrasos,
per part de la Generalitat.
En aquests anys s’ha procedit a la cessió d’una part del carrer del Pi, a les supressions de
les cavalcades de les carrosses
de fires i, uns anys, la de Carnaval i la flama de Sant Joan. Es
va posar la primera pedra per un
recinte firal i encara no s’ha posat la segona i un edifici viver
d’empreses, tampoc realitzat.
Es va perdre la TV Figueres
per supressió de la subvenció
municipal i el servei metereològic ha perdut el seu ressò públic. Van desaparèixer les peixateries públiques i es va perdre la construcció d’un geriàtric que projectaven uns particulars.
* Cronista Oficial de Figueres

PAU

La cooperativa Empordàlia va inaugurar
ahir l’ampliació de la seu de Pau
L’espai compta amb noves sales com la de criança per a 400 barriques
DdeG, Pau

La cooperativa Empordàlia de
vins i olis va inaugurar ahir al migdia les obres d’ampliació i millora de la seu a Pau. Amb aquesta
obra es consolida la unió entre les
cooperatives de Pau, Roses i la de
Vilajuïga. La imatge s’ha unificat
unint els dos edificis de la cooperativa. Segons les fonts d’aquesta

entitat, «l’ampliació i reforma
completa de les instal·lacions és el
pas definitiu de la consolidació de
la nova marca Emporàlia».
Un dels elements destacats de
l’ampliació és la sala de criança
amb una capacitat per a 400 barriques bordeleses. El conjunt de
la restauració permet la concentració dels usos administratius,
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millora de la botiga i les noves sales. A banda de la de criança hi ha
un laboratori i una sala de tast. Un
tècnic especialitzat oferirà la possibilitat de seguir les seves indicacions per al tast als clients visitants. En el procés, s’ha posat en
valor els elements més significatius del conjunt ,com ara un antic
trull al centre de la nova botiga.

JAUME PURCALLAS

INAUGURACIÓ. L’acte de presentació de les noves instal·lacions.

