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ESCOLA DE MÚSICA:

INICI DE LES CLASSES DEL CURS 2019-2020

Inscripcions obertes de 9 a 12 h i de 17 a 20 h.

GRAVACIÓ I PRODUCCIÓ EN HOME STUDIO

Cursos en què podràs produir i gravar la teva pròpia 

maqueta. Per més informació, contacteu per telèfon: 

972 678 666 

ATENEA

Divendres 7 de febrer, al Casino Menestral Figuerenc: 

«El Mediterrani: un hot spot de la crisi climàtica». 

Cultura
espectacles

‘CLARA GOMACHES. ENTOPIA I PAISATGE URBÀ A L’ÍNDIA’Y

A la sala d’exposicions de la Delegació Alt Empordà del COAC
nn FIGUERES.  Aquesta mostra de la fotògrafa Clara Gromaches documenta una 
part de l’Índia tradicional, fugint d’exotismes i imatges estereotipades que for-
men part de l’imaginari del país. Es podrà veure fins al 22 de març, a la sala d’ex-
posicions de la Delegació Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. n

Avui a les sis de tarda se cele-
bra el ple del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà on s’aprovarà la 
catalogació dels búnquers d’Agu-
llana, Darnius i la Jonquera i la 
Masia de Can Descals de Darnius 
com a béns culturals d’interès lo-
cal (BCIL).

Aquesta nova classificació per-
met obrir nous canals de finan-
çament que en permetin la con-
servació. La proposta inclou 12 
búnquers i 2 trinxeres circulars 
que formaven part d’un siste-
ma complex de defensa. Aques-
tes construccions es van fer l’any 
1943, època en què es van edifi-
car adaptant-se al terreny on es 
construïen, i això els atorga cer-
tes singularitats que els conver-
teix en zones molt emblemàti-
ques. Els edificis compten, a més 
a més, amb molts altres elements i 
obres complementàries; algunes 
desaparegudes i altres amagades 
o previstes i no realitzades.

El conseller comarcal de Cultu-
ra i Memòria Històrica, Josep Ma-
ria Bernils, considera que «amb 
aquest acord posem en valor al-
guns dels búnquers més signi-
ficatius de la zona fronterera. Es 

Redacció l LA JONQUERA  

nn

Els búnquers de la Jonquera, Agullana i 
Darnius seran béns culturals d’interès local
Amb aquesta nova 

catalogació s’obren noves 

vies de finançament 

destinades a la 

conservació patrimonial

PATRIMONI. EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ VOL PROTEGIR EDIFICIS HISTÒRICS DE LA COMARCAY

AL TERRENY. Les construccions es van edificar adaptant-se al terreny REVISIÓ. Josep Maria Bernils i Miquel Serrano revisant un dels edificis

BÚNQUERS. Algunes estructures estan situades al costat de l’N-II

ÀNGEL REYNAL CCAA

ÀNGEL REYNAL

ES VAN TRAMITAR PER A 
EDIFICIS DE LA JONQUERA, 
PORTBOU I AGULLANA 

L’ENS COMARCAL ÉS 
L’ENCARREGAT DE FER-NE LA 
VALORACIÓ TÈCNICA

PRECEDENTS DEL 2019

EN POBLACIONS PETITES

Y

Y

tracta de donar-los un segell de 
garantia que, a més, n’afavoreix la 
protecció. Però això no és el final 
de res, al contrari: és l’inici d’un 
projecte més ambiciós que ha de 
passar per gestionar la seva se-
nyalització i recuperació –o fins i 
tot la rehabilitació, si fos possible– 
per tal de fer-los visitables». 

Es tracta d’un procés que han de 
fer conjuntament els tres muni-
cipis implicats i, sobretot, amb el 
Memorial Democràtic de la Ge-
neralitat. A més, s’ha de comptar 
amb la complicitat dels propieta-
ris dels terrenys on s’ubiquen. A 
partir d’aquí, si es vol aconseguir 
el finançament, és indispensable 
la gestió que s’ha aprovat avui: la 
inscripció en el Catàleg de Patri-
moni Cultual de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest sentit, 
Bernils afegeix: «Personalment, 
m’agradaria recuperar un vell 
projecte de museïtzació d’una 
part d’aquestes construccions, a 
l’estil del Parc dels Búnquers de 
Martinet, a la Cerdanya, però per 
arribar-hi ens calen recursos». 

CAN DESCALS. El mas, situat a Dar-
nius, data del 1577. És un edifi-

ci ben conservat amb teulada de 
dos vessants i una àmplia escali-
nata d’entrada amb sis escalons, 
i presenta una garita de guàrdia, 

construcció que fa pensar en els 
masos fortificats de la zona, que 
en èpoques convulses de zona de 
frontera es fortificaven. n


