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AQUEST DIJOUS

Comerç Figueres convoca
una nova FiraRambla

Els arquitectes fan un col·loqui sobre
l’empremta maçònica a Figueres
® L’acte s’ha fet al COAC en la presentació de la novel·la «33 graus-connexió Figueres»

Després d’haver-ne celebrat
una el passat juliol, Comerç Figueres ja té a punt dues noves
convocatòries de la popular FiraRambla per aquest mes d’agost.
La primera d’elles té lloc aquest
mateix dijous, 4 d’agost, en horari continuat de matí i tarda i amb
el format habitual que permet
aprofitar els pas de vianants i de
visitants pel centre de la ciutat.
Amb el FiraRambla, els comerciants mostren la varietat de productes que hi ha a la capital empordanesa. REDACCIÓ | FIGUERES

L’Ajuntament
ajuda 80 joves
que van a estudiar
en tren a Girona
o Barcelona
FIGUERES | REDACCIÓ

POLÍTICA

El ﬁguerenc Òscar Vergés,
nou conseller comarcal

L’acte al COAC s’ha fet en el marc de la presentació del llibre de l’arquitecte Quim Gallart. BORJA BALSERA

El regidor de l’Ajuntament de
Figueres Òscar Vergés i Moreno
ha pres possessió com a nou conseller comarcal del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, en l’últim ple de l’administració comarcal. Substitueix el també regidor figuerenc Xavi Monfort, que va renunciar al càrrec fa
unes setmanes. REDACCIÓ | FIGUERES

L’arquitecte Quim Gallart ha
presentat, a la delegació de l’Alt
Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) Grau
33-connexió Figueres, una novel·la que tracta sobre els aires liberals i les idees lliurepensadores,
que s’instal·len en el teixit conservador de la vida figuerenca del
segle XIX. En el marc de la presentació, que es va fer el 28 de ju-
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liol, es va celebrar una taula rodona sobre La maçoneria i la seva
empremta històrica i social i urbanística a la ciutat de Figueres.
Testart, Falgueras i Gallart
La taula, moderada per E. Antoni Vilanova, delegat de l’Alt Empordà del COAC, va reunir l’historiador i politòleg Albert Testart, l’arquitecte i historiador
Joan Falgueras, i el mateix Quim

Gallart. Testart va parlar sobre el
context històric, polític i social de
la influència de la maçoneria al
món i en particular a la ciutat de
Figueres. Per la seva part, Falgueras es va referir al creixement
urbanístic de la capital altempordanesa a la segona meitat del
segle XIX, mentre que Gallart va
ocupar-se de l’urbanisme simbòlic i talismà, i de les ciutats solars,
a Figueres.

La convocatòria d’ajuts al transport en trens regionals i de mitja
distància per a estudiants de Figueres que es desplacen cada dia
per anar a centres educatius de
Girona i Barcelona ha rebut més
de 80 sol·licituds durant la primera quinzena de juliol. L’Ajuntament pagarà un 40 per cent de
l’import dels abonaments mensuals que utilitzen els peticionaris d’aquesta ajuda, cosa que representa, de mitjana, 175 euros
d’aportació anual per a cadascun
dels estudiants que s’hi han acollit. Juntament amb aquesta línia
d’ajuts, l’Ajuntament també subvenciona un 40% de l’import dels
abonaments per al TGV a Girona
i a Barcelona.
El perfil dels estudiants que
sol·liciten aquest ajut és el d’un
jove, d’entre 18 i 19 anys, que estudia un grau a la Universitat de
Girona. També s’hi han acollit estudiants de cicles formatius que
estudien tant a Girona com a Barcelona. L’alcaldessa, Marta Felip,
es mostra satisfeta per l’èxit de la
convocatòria que permetrà ajudar a més de 80 famílies.
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