
A.FONT FIGUERES

■ El PSC reviu el debat sobre la
Sala Edison de Figueres i torna a
posar sobre la taula el projecte de
la propietat de construir-hi un
centre comercial i un aparca-
ment. Defensen que la reforma
de l’equipament, que està tancat
des del , potenciaria el nucli
històric de la ciutat i dinamitzaria
el teixit comercial. 

«N’hem parlat amb la propietat
i vol tirar endavant aquest projec-
te, que per a nosaltres és possible
i necessari», ha explicat el porta-
veu del PSC a l’Ajuntament de Fi-
gueres, Pere Casellas. Pels socia-
listes es tracta d’una inversió clau
per «revifar» la zona del carrer
Sant Pau  i acusa els governs de
Santi Vila i Marta Felip de perme-
tre que la zona «es degradés en els
darrers anys».  

Els socialistes defensen el po-
tencial comercial de la ciutat (Fi-
gueres és la primera ciutat mitja-
na de Catalunya amb més boti-
gues per habitant) i es mostren
convençuts que unes galeries al
centre potenciaran la resta d’esta-
bliments. 

«Volem un equipament modè-
lic que pugui atraure i revifar el ca-
rrer Sant Pau. Si la sala ha d’anar a
terra, hi anirà», insisteix Casellas.
L’ediici es troba en molt mal estat
i per al PSC no és imprescindible
conservar tota l’estructura sence-
ra. Proposen de catalogar alguns
elements emblemàtics de l’histò-
ric equipament com l’escalinata o
la sala de miralls. Per a Casellas,

l’interès general de la ciutat és
«generar riquesa» i deixa en un se-
gon terme la conservació de l’edi-
ici, «que cau a trossos». 

A més, asseguren que hi ha al-
tres persones interessades en in-
vertir al voltant de l’equipament i
que el projecte crearà més llocs de
treball a la ciutat. «Figueres no ne-
cessita un nou teatre», va dir.

Pendents del POUM
Per poder executar el projecte,
però, cal un canvi en el planeja-
ment urbanístic. El Govern ha de-
fensat amb anterioritat que
aquesta modiicació s’haurà de
tractar en el procés de redacció
del nou POUM, i els socialistes,

malgrat defensar que aquest seria
el procediment «òptim», conside-
ren que se’n podria impulsar una
modiicació puntual que accele-
rés el procés. 

La Sala Edison va tancar les
portes fa  anys. Va ser el primer
cinema de Figueres i també és un
ediici catalogat.El  la Comis-
sió d’Urbanisme va tombar el pro-
jecte d’Escudero en considerar
que «desigurava l’ediici» i supo-
sava la pèrdua de valors pels quals
va ser catalogat. Aquell projecte
volia rehabilitar l’espai conver-
tint-lo en un complex que combi-
nés usos residencials, amb alguna
mena d’auditori, sala polivalent i
usos comercials i d’oicines. El go-
vern de Santi Vila va intentar de-
sencallar el projecte de la Sala Edi-
son però l’ediici continua en un
visible estat de degradació.  

El PSC recupera el debat
sobre el futur de la Sala
Edison de Figueres
Els socialistes defensen la proposta de la propietat de construir-hi un
centre comercial Proposen que es conservin els elements singulars

Els regidors César Barrenechea i
Pere Casellas, davant l’Edison.
C.MOLONS
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DdG FIGUERES

■El nou partit Canviem Figueres
ha organitzat avui al vespre  la se-
gona trobada per debatre i avan-
çar propostes sobre l'urbanisme a
Figueres. Amb l'objectiu d'elabo-
rar el programa electoral amb què
es presentarà a les eleccions mu-
nicipals, avui organitza un debat
centrat en l’urbanisme. 

A les vuit del vespre a la seu del
Col·legi d'Arquitectes de Catalun-
ya (plaça de l'Església) tindrà lloc
el debat «Urbanisme per a una Fi-

gueres moderna». Intervindran
Adriana Vàzquez, arquitecta, i
Joaquim Oliva, advocat especia-
litzat en urbanisme responsable
de planejament en els mandats de
Carles Puigdemont a l'Ajunta-
ment de Girona. Ambdós estan
inscrits a Canviem Figueres.

El debat forma part d'un cicle
de tres sessions centrat en els as-
pectes clau de l'urbanisme a Fi-
gueres: la rehabilitació urbana,
acte celebrat el passat dijous 
d'octubre amb Joaquim Nadal; el
planejament, previst per avui al
vespre, i un tercer bloc sobre l'ha-
bitatge, programat per al proper
dijous  d'octubre. Aquest diu-
menge, Canviem Figueres també
participarà a l’arrossada popular
del barri Horta Capallera. 

Canviem Figueres debatrà
sobre l’urbanisme de la ciutat

L’acte se celebra avui
i hi intervindran l'arquitecta
Adriana Vàzquez i l'advocat
urbanista Joaquim Oliva

A.F FIGUERES

■La situació de la família d’avis de
Figueres que des de dilluns vivia al
carrer després de patir un desno-
nament s’ha resolt des que ahir
van acceptar un pis d’emergència
social. L’Anna, de  anys, la seva
parella, de , i la germana, de ,
van ser desnonats per impaga-
ment del lloguer d’un immoble del
carrer Cendrassos de Figueres.
Des d’aleshores han dormit al ca-
rrer abrigats amb cartrons a les
portes d’un ediici d’oicines del
centre de la ciutat. Des de l’Ajun-
tament de Figueres, amb qui di-
marts no va ser possible contactar
però que ahir va fer declaracions a
Diari de Girona, expliquen que ja
se’ls havia ofert un habitatge social
en anteriors ocasions. Ahir, des de
Serveis Socials, se’ls va tornar a ci-
tar per adjudicar-los un dels pisos
socials que hi ha disponibles a la
ciutat que els permetés deixar de
dormir a la intempèrie. 

Per a l’Anna i la seva família es
tracta d’una solució temporal
mentre busquen una nova casa.
«Som grans, delicats de salut i ne-
cessitaríem viure a prop del cen-
tre», expliquen en referència a la
ubicació allunyada de l’habitatge
social.  L’Ajuntament de Figueres

ha defensat l’actuació de Serveis
Socials en casos com el de l’Anna i
la seva família. Asseguren que no
deixen «dormint al carrer ningú
que no ho vulgui» i que tant des de
Serveis Socials com des de la Guàr-
dia Urbana es facilita una pensió
en aquells casos en què no hi ha
disponibilitat de pisos. 

Pendents del POUM
Referent a aquest cas, asseguren
que fa anys que Serveis Socials els
atén i els mateixos afectats reco-
neixen que en anteriors ocasions
l’Ajuntament els ha reubicat en
una pensió. El consistori nega les
acusacions de «marginació» dels
afectats i defensa el procediment
que ha seguit l’administració. 

La família d’avis
desnonada
a Figueres ja no
dorm al carrer 
Serveis Socials els ha ofert un pis del parc
d’habitatge públic de la ciutat Són tres
persones d’entre 60 i 81 anys que han dormit
dues nits al carrer en quedar-se sense casa

L’Ajuntament els
ha adjudicat un
pis d’emergència
social perquè
deixin de dormir
al carrer

DdGROSES

■La càtedra Roses d’Arqueologia
i Patrimoni Arqueològic de la Uni-
versitat de Girona i la Fundació
AGBAR van signar el passat di-
vendres  d’octubre un conveni de
col·laboració amb l’objectiu de
desenvolupar activitats destina-
des a la transferència de coneixe-
ment en l’àmbit de l’arqueologia i
del patrimoni arqueològic.

Per assolir aquest objectiu, la
Fundació AGBAR farà una apor-

tació de . euros per poten-
ciar les activitats desenvolupades
des de la càtedra. Aquestes se cen-
tren en la realització d’accions en
el camp de l’arqueologia destina-
des a la generació de coneixement
que ajudin a millorar la conserva-
ció, gestió i difusió del patrimoni
arqueològic. 

El conveni presenta una espe-
cial transcendència per l’interès
de la Fundació AGBAR en col·la-
borar en les activitats culturals i
patrimonials desenvolupades a
Roses i l’interès de la càtedra per
ampliar i potenciar al màxim les
activitats de transferència del co-
neixement.

Creada a principis d’enguany,
la càtedra, constituïda per la Uni-

versitat de Girona i l’Ajuntament
de Roses, ha iniciat ja tot un seguit
d’accions destinades a assolir
aquests objectius. Una de les ac-
tivitats principals és la creació del
Curs Internacional d’Arqueologia
Medieval i Moderna de la Ciuta-
della de Roses, que va realitzar la
seva primera edició el mes de ju-
liol passat.

Així mateix, es contempla la re-
alització de dos seminaris Inter-
nacionals destinats a abordar te-
màtiques especíiques de l’ar-
queologia o la realització de con-
ferències sobre novetats en el
món de l’arqueologia.

També s’editaran una revista
digital i una col·lecció de guies
monogràiques d’arqueologia.

La Fundació AGBAR col·labora amb
la càtedra Roses d’Arqueologia 
Aportarà 15.000 euros
per potenciar les activitats
relacionades amb el
patrimoni arqueològic


