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L’Alt Empordà

VILAFANT

CULTURA

Engeguen els darrers tràmits per construir
pavelló, piscina i centre cívic al Poliesports

El Museu de la
Tècnica inicia el
Segon Cicle de
Música i Ciència
a Figueres

S’espera adjudicar en uns mesos aquesta gran obra que costarà uns sis milions d’euros

DdeG, Figueres.

El Museu de la Tècnica de l’Empordà, a Figueres, començarà
divendres el II Cicle de Música
i Ciència. L’església de Sant
Pere de Figueres serà l’escenari a dos quarts de nou del vespre d’una concert amb el Duo
Aqüila (Jorge Casanova -bandurria-; Miguel Ángel Sanz -guitarra i el luthier Jesús Terrer.
S’introduiran en l’art de la
construcció de les guitarres a
través de la paraula i la música.
Amb aquest concert, el museu
reprèn el cicle amb el mateix
objectiu que es va plantejar en
la primera edició: trobar els
punts en comú del llenguatge
musical i la ciència, la música i
la paraula. En aquesta segona
edició es converteix tècnica en
coneixement aplicat, per tant,
coneixement artesanal i científic que fa que el luthier converteixi en obra d’art les formes de
violí o la guitarra.

C.Vilà, Figueres.

L’Ajuntament de Vilafant ha engegat els darrers tràmits que
permetran començar la construcció d’un pavelló poliesports,
una piscina climatitzada i un
centre cívic al complex poliesports les obres del qual es van
aturar fa uns quinze anys. L’Ajuntament ha tramitat l’aprovació del projecte, i l’expedient de
contractació per a l’adjudicació
del contracte de concessió d’obra per construir les tres infraestructures. Tres empreses
ja han mostrat el seu interès a
gestionar les futures instal.lacions. La inversió serà d’uns sis
milions d’euros, tot i que hi ha
dues subvencions que sumen
2,1 milions d’euros.
El projecte que s’engegarà
ocupa uns vuit mil metres quadrats del conjunt de terrenys.
Permetrà al municipi disposar
de noves infraestructures espor tives on practicar diversos
esports. Tot i que disposen d’equips, en aquest moment no tenen cap pavelló. Per això es considera molt important aquesta

LA JONQUERA
CONXI MOLONS

Un bus portarà a la
protesta contra la MAT

terrenys, però finalment seran
uns vint mil. La resta passaran
de nou a mans de l’Ajuntament
que en cedeix deu mil a la Generalitat per a la construcció
d’un institut. L’alcaldessa de Vilafant (CiU), Pepi Comalada, ha
destacat la importància de tirar
endavant aquesta obra per disposar d’aquestes noves infraestructures.Ahir al vespre estava
previst aprovar el projecte i l’expedient per a l’adjudicació.

L’Ajuntament de la Jonquera
ha organitzat un bus gratuït
per assistir a la manifestació
contra la línia de Molt Alta
Tensió (MAT). Aquesta està
previst que se celebri diumenge a Girona. L’autobús
sor tirà a dos quar ts de deu
del matí des de la parada de
bus de l’IES la Jonquera. Com
la majoria de municipis de la
comarca, l’Ajuntament està
en contra del pas d’aquesta línia per l’impacte al territori.

POLIESPORTS. Les instal·lacions que van quedar mig construïdes fa uns quinze anys.

La piscina
climatitzada
tindrà sales per a
gimnàs


El centre cívic
comptarà amb un
espai per a barrestaurant


OPINIÓ

obra. A banda del pavelló, però,
comptaran amb una piscina climatitzada amb sales amb altres
equipaments per a practicar
gimnàs. Pel què fa al centre cívic se situarà en el conjunt i
comptarà amb un bar-restaurant. Una empresa privada serà
l’encarregada d’assumir l’obra i
la futura gestió. S’espera que la
primera de les tres infraestructures que s’engegui sigui la piscina municipal que hauria d’es-

INFRAESTRUCTURES

l debat ferroviari continua centrant
l’actualitat figuerenca més enllà
del malestar general que hi ha a
la ciutat per les obres que s’estan executant a mitja ciutat i
que han convertit el municipi
en una mena de laberint de
carrers aixecats on a la ja dificultat per circular en cotxe
s’hi ha afegit una notable complicació per, simplement, caminar. És curiós que es parli
tant del tren quan el principal
problema de la ciutat està relacionat amb d’altres mitjans
de locomoció. Potser el figuerencs ja donen per perduda
aquesta guerra.

E

SI DURANT LES DARRERES setmanes el debat ferroviari estava al carrer, sobretot per la
campanya de recollida de signatures de la plataforma Defensem el Tren a favor del soterrament de la via, des de la
setmana passada aquest debat
ha pujat un esglaó. Ara la polèmica i els posicionaments
distants s’han desplaçat al
consistori i, fins i tot, a l’equip
de govern.
La setmana passada en

tar enllestida a finals del 2009 si
no es vol perdre una subvenció
concedida.
El projecte poliespor ts va
quedar aturat i des de fa anys
l’Ajuntament intenta tirar-lo endavant. Es va constituir un consorci integrat per l’Ajuntament
de Vilafant, Figueres i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per
la gestió de poliesports. Inicialment es van cedir al Consorci
els 48.000 metres quadrats dels

DÍDAC Moreno*

FIGUERES

Més de cent joves van
al curs de premonitors

Un pacte ratificat
aquest mateix espai reclamàvem que l’alcalde de Figueres,
Santi Vila, es posicionés. Vila
ho ha fet i sense pèls a la llengua ha afirmat que aposta perquè el municipi tingui dues estacions de tren sempre que
una sigui la del TAV. Contundent i, un dia més, hàbil. L’alcalde, en poques paraules,
s’ha posat tothom a la butxaca. O, com mínim, no s’ha posat ningú en contra. Ha deixat
contents els membres de Defensem el Tren i no ha traït el
PSC, el seu principal soci de
govern, que continua demanant una estació intermodal
única. ERC també celebra
aquest pas tot i que considera
que Vila ha trigat molt en posicionar-se oficialment.

 «Ningú entendria
que el PSC continués
al govern si s’opta
per fer dues
estacions»
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L’escenari a hores d’ara
està obert de bat a bat i cap opció està tancada. Aquest ventall de possibilitats també afecta i, seriosament, el pacte de
govern entre CiU i el PSC. Tot
i que els dos socis fa dies que
s’omplen la boca declarant-se
gairebé amor etern a ningú se
li pot escapar que el projecte
d’estació intermodal única
que defensa el partit socialista ha estat, i des de fa molts
anys, el seu eix central de política municipal. Ningú entendria, sobretot els militants i
votants del PSC, que el grup
continués al govern si, finalment, s’optés per l’opció de
dues estacions.
Els agradi o no l’equip de
govern de Figueres té una patata calenta a les mans. Una
patata que crema i que, de moment, Vila ha posat en remull.
S’haurà d’esperar l’evolució
dels esdeveniments durant els
propers mesos i, sobretot, a
les properes reunions amb el
Ministeri de Foment per valorar si encara està ober ta la
possibilitat de les dues esta-

cions. Si la possibilitat agafa
forma i es descar ta l’estació
única, ho reconeguin o no, el
pacte de govern té els dies
comptats. O això o assistirem
a un nou exercici de pèrdua de
memòria tan habitual, malauradament, entre els nostres
polítics.
La polèmica pel tren pot fer
descarrilar un equip de govern que fa només sis mesos
que compar teix projecte de
ciutat. Un projecte que en el
cas del traçat ferroviari té, a
dia d’avui, plantejaments diferents.
El matrimoni trontolla
però, de moment, es continua
estimant. Però ja se sap, això
és com en el món del futbol
quan un equip està en crisi i es
discuteix la feina de l’entrenador. És aleshores quan el president del club el ratifica.
Aquesta rafificació és, sempre
i sense excepcions, el pas previ a la seva destitució pocs dies
després.
A Figueres el pacte de govern fa dies que s’està ratificant.

Més de 100 joves de l’Alt Empordà participen en el curs de
premonitors i d’iniciació al
lleure. Els joves tenien edats
d’entre 14 i 17 anys i van assistir a les classes que es van
portar a terme durant les vacances de Setmana Santa a la
Granja Escola La Perdiu de
Cabanes. El curs es va fer en
dos torns. Un primer per a
nois de 14 i 15 anys i el segon
per als de 16 i 17 anys.

ESPORTS

Biure inaugurarà
diumenge el pavelló
L’Ajuntament de Biure té previst inaugurar diumenge el
nou pavelló poliesportiu. L’acte per l’estrena de l’equipament serà a les dotze del migdia. Després del parlament de
les autoritats, està programat
un partit de bàsquet en cadires de rodes. S’enfrontaran la
Selecció Catalana i el Mifas
Esplais. En acabar se ser virà
un aperitiu popular per a tots
els assistents.

