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Figueres tanca
amb les noves
competències el
polèmic bar del
carrer Sant Pau
El local acumula desenes de denúncies És el
Els organitzadors i l’alcalde (centre), durant la presentació del Festival Còmic. JAUME PURCALLAS

Dalí i l’escafandre, a les
entranyes del castell
El Festival Còmic de Figueres se submergeix en l’humor dalinià

i presenta la dotzena edició a les cisternes de Sant Ferran
ANNA FONT FIGUERES

■ Escafandres, surrealisme i Salvador Dalí. Figueres es prepara
per viure la dotzena edició del Festival Còmic, que enguany s’inspira
en l’humor dalinià i convida el públic a «submergir-se en un mar de
bon humor». El certamen es va
presentar ahir sobre una barca a
les cisternes subterrànies del castell de Sant Ferran i amb els organitzadors i l’alcalde, Jordi Masquef, disfressats d’escafandres.
Figueres es convertirà entre el
 i el  d’abril en capital del riure
i l’humor. En aquesta darrera edició, els organitzadors han recupe-

rat una anècdota que va protagonitzar el geni figuerenc durant la
celebració de l’Exposició Surrealista Internacional del  a Londres i que serveix per convidar els
espectadors a «submergir-se» en
el certamen. Dalí va llogar per a la
seva conferència un escafandre
per «submergir-se en les profunditats del subconscient». «I a quina fondària», li va replicar el botiguer que la hi llogava. D'aquest fet
anecdòtic, que van explicar els organitzadors durant la presentació
d’ahir, se n'ha desprès la performance i l'eslògan de presentació
del festival.

El Còmic ha programat activitats des del matí fins la nit, amb la
intenció que el visitant passi tota
la jornada humorística a Figueres.
The Black Blues Brothers, Compagnia Baccalà, el Mag Lari o Capa
i Espasa són alguns dels artistes
convidats que actuaran al Teatre
Jardí o la plaça Catalunya, entre
d’altres. La Gala Inaugural serà el
 d'abril amb Guillem Albà i la
Marabunta, Marcel Tomàs, Capa
i Espasa, Trygve Wakenshaw.
Per a l’alcalde Masquef, Figueres es vol caracteritzar per festivals
culturals com el còmic que «atreguin públic d’arreu del territori».

tercer establiment que es clausura en les últimes
setmanes per incompliment d’ordenances
ANNA FONT FIGUERES

■ La Guàrdia Urbana de Figueres
ha clausurat aquest dilluns el polèmic local del carrer Sant Pau, que
des de feia anys generava queixes
veïnals. El cos policial ha tancat el
bar Elena, al número , per l’incompliment d’ordenances municipals després que el local acumulés desenes de denúncies per aldarulls a l’exterior del bar.
El d’ahir és el tercer local problemàtic que es clausura i un dels més
coneguts a la ciutat. S’hi havien aixecat desenes d’actes per sorolls,
baralles en ple dia i aldaruls relacionats amb el tràfic i el consum de
droga. Fins i tot, veïns i vianants havien estat increpats per clients del
bar sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies.
L’Ajuntament de Figueres havia
manifestat, en nombroses ocasions, la voluntat de tancar el bar
Elena, però asseguraven no tenir
suficients eines legals per actuarhi. Des que l’Ajuntament va assumir les noves competències d’inspecció i sanció d’establiments en
matèria d’espectacles públics i ac-

tivitats recreatives ja són tres els locals en què s’ha actuat. Finalment
l’Ajuntament ha trobat les eines
necessàries per aconseguir aturar
l’activitat del local.
Les primeres actuacions
El primer establiment conflictiu
que es va clausurar va ser al carrer
Nou, el divendres  d’abril. Aleshores l’Ajuntament aplicava per primera vegada les noves competències adquirides. La setmana passada també es va actuar en un altre a
la plaça de l’Estació i que també generava queixes veïnals.

La Guàrdia Urbana
havia aixecat
desenes d’actes
per sorolls, baralles
i aldarulls dels
clients del local

Empuriabrava acull un
Dues famílies denuncien més
casos d’abusos de l’arrestat a Roses festival per a persones
amb discapacitat

L’home va ingressar a presó
a mitjans març i al cap de
pocs dies els Mossos van
rebre dues denúncies més
EVA BATLLE ROSES

■ Dues famílies més han anat a
denunciar nous abusos sexuals
per part del ciutadà francès detingut el  de març a Roses. L’home,
de  anys, es troba des del dia 
de març ingressat en un centre penitenciari, ja que el jutge d’instrucció de Figueres va decidir enviar-lo a presó provisional de forma immediata.
Aquesta decisió la va prendre el
magistrat després del primer cas
d’abusos denunciat que va protagonitzar aquest francès que passa
temporades a Empuriabrava. I

que presumptament va abusar
sexualment de tres nenes, així
com agredir-les, que en els moments dels fets (any ) tenien
entre  i  anys.
Els dos nous casos també denuncien abusos sexuals i agressions, que presumptament s’haurien perpetrat per part del ciutadà
francès de  anys de forma continuada cap a dues nenes. En
aquest cas, les dues víctimes en
l’actualitat tenen entre  i  anys.
No són germanes, sinó que formen part de dues famílies que
també tenien coneixença i amistat amb el detingut.
Aquestes dues famílies van
viatjar fins a Roses el dia  de
març a presentar la denúncia als
Mossos d’Esquadra de la comissaria local que porten la investi-

gació del cas, però resideixen a
França. Com en el primer fet denunciat, les famílies passaven alguna temporada a la Costa Brava
i les nenes tenien contacte amb
l’acusat d’abusos i agressió sexual.
Era llavors quan l'home s'aprofitava de la confiança que tenia
amb la família de les nenes.
La investigació
Aquests dos nous casos també
s’han inclòs a la investigació que
porten a terme els Mossos d’Esquadra i poden ser clau quan el
cas arribi a judici.
Cal recordar que el dia que van
detenir l’home, la policia el va
acusar d'agressió i abusos sexuals.
L'endemà va passar a disposició
judicial i va ingressar a presó de
forma provisional.

 El programa inclou

demostracions de ballarins
i esportistes amb
diversitat funcional
DdG CASTELLÓ D’EMPÚRIES

■ El passeig Marítim d’Empuriabrava acollirà el  de maig un festival per a persones amb discapacit i es convertirà en un aparador
d’activitats que persones amb diversitat funcional poden realitzar.
El programa inclou demostracions de ballarins i jugadors de
bàsquet en cadira de rodes, així
com altres esportistes amb altres
«habilitats especials». També hi
participen gossos guia i escoles
eqüestres que treballen amb programes de rehabilitació.

L’objectiu del festival és augmentar la consciència social respecte al col·lectiu de persones
amb necessitats especials, els
seus drets, la inclusió social. L’esdeveniment, organitzat per l’entitat La Vida sin límítes, és gratuït i
està obert a tothom.
«És molt necessari per fer visible i aportar el nostre gra de sorra
per fer la vida més fàcil a persones
amb diversitat funcional», ha destacat l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, qui assegura
que de seguida es van mostrar
proactius a col·laborar amb la jornada.
L’esdeveniment compta amb el
suport de l’Ajuntament de Castelló, el grup Mifas i altres associacions que treballen per la inclusió.

