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INFRAESTRUCTURES

GIRONA

Figueres adjudica les obres
de l’antic hospital del castell

Onze estudiants
participen en els
campus científics

a L’Estat invertirà 155.000 euros a Sant Ferran i les feines duraran tres mesos a L’Ajuntament

demana que no s’oblidi la rehabilitació de l’edifici del Governador, que ha de contenir el museu militar

Mar Vicente

Una inversió
d’1,5 milions
d’euros

FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres
ha adjudicat les obres per
recuperar l’antic hospital
del castell de Sant Ferran.
Són unes feines que tenen
un pressupost de 155.000
euros aproximadament i
que es financen a través
del Ministeri de Cultura,
que ha donat una subvenció per cobrir tot el cost de
l’obra. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Arcadi
Pla SA. Segons ha explicat
el consistori figuerenc, el
que s’ha de fer és netejar i
consolidar la part de l’edifici que està en bon estat
perquè es pugui fer una
restauració posterior. Tot
plegat té l’objectiu d’incorporar aquesta part de la
fortalesa militar de Sant
Ferran als usos culturals
que s’hi duen a terme. Per
aconseguir-ho també està
previst que s’enderroquin
les parts més malmeses de
l’edificació i que es retiri
també la runa i la vegetació que hi ha.
Ahir l’Ajuntament en-

—————————————————————————————————

Les obres que s’han ajornat a
la zona del castell que ha de
contenir el futur museu militar estan pressupostades en
1,5 milions d’euros i fins i tot
el mes de febrer s’havia previst que poguessin començar
aquest mateix any. Aquests
diners els havien d’aportar el
Ministeri de Foment –un milió– i el Ministeri de Defensa
–la resta–, i les obres havien
de durar vuit mesos. És la primera fase d’obres, i en la segona s’ha de fer la museïtzació.
Les obres al castell de Sant Ferran de Figueres duraran tres mesos ■ LLUÍS SERRAT

La xifra

—————————————————————————————————

154.999
euros aporta el Ministeri de
Cultura per recuperar l’antic
hospital de la fortalesa militar
de Sant Ferran.

cara no va fer pública la data d’inici de les obres, tot i
que sí que va avançar que
duraran
aproximadament tres mesos. En les
pròximes setmanes es
concretarà la data de començament.
El museu militar
Ahir l’Ajuntament de Fi-

gueres també va informar
que ha tingut coneixement de l’ajornament per
motius pressupostaris de
les obres que estan previstes a l’edifici del Governador, construcció que ha de
contenir el futur museu
militar.
“L’Ajuntament comprèn aquesta decisió pel

context de crisi actual. No
obstant això, demana que
el castell no caigui en
l’oblit de la resta d’administracions perquè s’ha
d’aconseguir que la fortalesa es converteixi en un
equipament ciutadà de
primer ordre”, van assegurar des del consistori figuerenc. ■

SOCIETAT

La Fira de Sant Lluc
d’Olot es desdobla
a Pel dia del sant, a

l’octubre, es potencia
l’art i, al novembre, hi
ha la fira alimentària

J.C.
OLOT

L’Ajuntament d’Olot ja té
definit el nou model de la
Fira de Sant Lluc. De fet,
no serà una única fira sinó
que es desdoblarà. Al voltant de la diada del sant, el
18 d’octubre, es potenciarà l’aspecte artístic amb la
tradicional Fira del Dibuix
com a eix. Tal com ja es va
assajar en l’anterior edició, hi haurà activitats di-

Onze alumnes de les comarques gironines de 4t d’ESO i
1r de batxillerat han estat seleccionats per participar en
els campus científics d’estiu
que s’organitzen a setze universitats espanyoles. Aquesta
iniciativa està promoguda per
La Caixa, el Ministeri d’Educació i el Ministeri d’Economia, i
té com a objectiu despertar
entre els joves la vocació per
la investigació. Cada alumne
desenvoluparà dos projectes
científics.■ N.A.

verses a l’entorn de la popularització de l’art: artistes pintant per diversos
racons del centre, tallers
oberts a tothom, una gimcana artística, entrada als
museus gratuïta, etc. A
part, es potenciarà encara
més el caràcter festiu
d’aquest dia amb activitats lúdiques i culturals. El
plat fort de l’any passat,
per exemple, va ser l’actuació dels Manel. La Fira
del Bestiar, un altre dels
actius tradicionals de la fira, es mantindrà també al
matí del dia del sant. Es
tracta d’una fira mercat.
L’altra part de la Fira de
Sant Lluc serà la fira de

productes amb denominació de qualitat i territorials, que es durà a terme
al novembre al recinte firal. La mostra multisectorial es va deixar de fer ja
l’any passat, a l’espera de
definir aquest nou model
de fira. Tot i que se celebrarà al recinte firal de l’antiga estació, es farà coincidir amb un cap de setmana i també es faran moltes
altres activitats al centre
de la ciutat. La idea del govern local és convertir el
novembre en un mes gastronòmic. Cal tenir en
compte que és el mes de la
Mostra Gastronòmica de
la Garrotxa. ■
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GIRONA

Moció contra el
cop d’estat al
Paraguai
La coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme presentarà, en el pròxim ple de
l’Ajuntament de Girona, una
moció perquè la ciutat es posicioni contra el cop d’estat al
Paraguai. Amb aquest cop
d’estat, el president, Fernando Lugo, que en el seu moment va ser elegit democràticament per la majoria del poble, va ser destituït pel Senat
d’aquell país després de ser
acusat sense proves.■ N.A.

GIRONA

24.000 euros per
a projectes per a
discapacitats
L’obra Social de La Caixa ha
concedit 24.000 euros a dos
projectes gironins dirigits a
fomentar l’autonomia i la qualitat de vida de persones amb
discapacitat o en situació de
dependència. Així, la Fundació
Roses contra el Càncer rebrà
14.000 euros per dur a terme
el projecte d’atenció psicosocial als malalts de càncer i
l’associació Mifas, 10.000,
per fer activitats a la casa de
les Dunes.■ N.A.

GIRONA

Cofinançament
del servei de
socorrisme

La Fira del Dibuix serà l’eix central de la Fira de Sant Lluc, i
es complementarà amb activitats diverses ■ J.C.

Dipsalut assumirà entre un
12% o un 25% del cost dels
operatius de vigilància i socorrisme de 99 platges de
vint municipis gironins. S’han
acollit a aquesta ajuda tots els
ajuntaments que gestionen
platges amb vigilància. La
quantitat concedida s’abonarà passat l’estiu, un cop que
els consistoris hagin justificat
les despeses i hagin acreditat
el bon funcionament del servei. ■ N.A.

