
“De vegades penso en la ciutat de Figueres. És un lloc on m’agradaria 
viure o almenys on em sembla que hi viuria fàcilment”.
 
Josep Pla. Quadern Gris. Un dietari - 1966
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LA REVISTA DE LA CIUTAT

En una època on les xarxes socials, les tecnologies digitals (pàgines web, 
portals d’Internet) i la comunicació audiovisual en general sembla que 
han esdevingut el canal més important d’informació per a la societat, el 
paper de la comunicació escrita és un valor essencial i un complement 
necessari i imprescindible per arribar a tots els sectors de la societat i 
fer efectiu el compromís de tota administració pública amb el dret i el 
deure de la informació. També és un valor afegit i un plus de qualitat en 
l’estructura de la comunicació corporativa.

Molts ajuntaments del país, des dels més petits fins als més grans, te-
nen clar que l’edició d’un butlletí o revista municipal, de difusió periòdica i 
gratuïta, és un mitjà de comunicació molt útil per fer arribar a tota la po-
blació les actuacions, els serveis i els projectes de l’Administració pública. 

Avui neix 17600. Revista de Figueres que tindrà una periodicitat tri-
mestral coincidint amb l’inici de cada temporada (hivern, primavera, estiu 
i tardor). Amb una tirada prevista de 20.000 exemplars, volem que aquest 
mitjà arribi a tots els veïns i sigui la forma més efectiva de fer realitat 

l’anhel de transparència en tots els afers de la vida municipal. Val a dir que l’edició que teniu a les mans ve a ser 
una mena de número zero i que, per tant, milloraran en el futur. En aquest sentit volem que sigui plenament fidel al 
concepte d’esdevenir la revista de la ciutat.

Aprofitant que aquesta primera edició coincideix amb l’inici d’un any nou, permeteu-me que com a alcaldessa de 
la ciutat i en nom de tot el consistori us faci arribar els millors desitjos personals i col·lectius per al 2017. El comença-
ment d’un any sempre és un motiu per a l’esperança. En aquest sentit, comptem amb totes les figuerenques i tots 
els figuerencs per seguir construint el futur de la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir el màxim benestar per a tothom.

Marta Felip i Torres | Alcaldessa de Figueres
alcaldia@figueres.org | www.martafelip.cat
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Ajuntament de Figueres | 972 032 200

Alcaldia | 972 032 223

Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC) | 972 032 200

Serveis Socials | 972 513 808 - 972 513 139

Casal de la Gent Gran | 972 674 632

Biblioteca | 972 677 084

Teatre Municipal el Jardí | 972 501 911

Museu de l’Empordà | 972 502 305

Poliesportiu municipal | 972 509 339

Piscina municipal | 972 509 001

Arxiu municipal | 972 514 989

Oficina del Pla de Rehabilitació del Centre Històric | 972 105 196

Oficina de Turisme | 972 503 155

Promoció Econòmica | 972 674 261

Fundació Clerch i Nicolau | 972 503 952

Centre de Formació Ferran Sunyer | 972 511 296 

Escola d’Adults | 972 673 069

Centre Cívic Creu de la Mà | 972 678 596

Centre Cívic Joaquim Xirau | 972 678 622

Fisersa | 972 510 412

EcoServeis | 972 673 553

Deixalleria municipal | 972 67 35 53 

Servei de recollida de voluminosos | 972 51 04 40

Cementiri municipal | 972 505 807

EMERGÈNCIES

Guàrdia Urbana de Figueres | 092 - 972 510 111

Mossos d’Esquadra  | 088 - 972 541 800

URGÈNCIES MÈDIQUES

Urgències mèdiques - CatSalut | 112

CatSalut Respon 24 h | 061

Cita prèvia al metge del teu CAP | 902 111 444

Hospital de Figueres | 972 501 400

CAP Ernest Lluch | 972 677 631

CAP Figueres SUD | 972 677 208

Consultori Municipal de Vilatenim | 972 505 711

Consultori Municipal de la Marca de l’Ham | 972 514 055

TELÈFONS D’INTERÈS
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IMPULS AL PLA DEL CENTRE HISTÒRIC AMB
UNA INVERSIÓ DE SIS MILIONS D’EUROS

El Pla d’Intervenció Integral del Cen-
tre Històric de Figueres forma part 
de la convocatòria de l’any 2008 de 
l’anomenada Llei de barris aprovada 
per la Generalitat, i que tenia com a 
objectiu desenvolupar àrees urba-
nes que requerien una atenció es-
pecial de l’Administració amb l’ob-
jectiu de millorar-les des del punt 
de vista urbanístic, social, econòmic 
i mediambiental. El govern català 
assumeix una contribució financera 
del 50% del projecte i els municipis 
hi han de posar la resta.

En el cas de Figueres, l’Ajunta-
ment va demanar la incorporació 
del centre històric de la ciutat en 
aquest Pla amb un conjunt d’actu-
acions que suposaven una inversió 
total de 9.828.330,19 euros. Un cop 

aprovat, es va executar una primera 
fase que ha suposat destinar-hi un 
total de 3.736.040,44 euros en obres 
d’urbanització (plaça de les Patates, 
Muralla i Rec Arnau, entre d’altres), 
ajudes per a la rehabilitació d’edi-
ficis, soterrament de contenidors i 
un munt d’actuacions de tipus soci-
al (Pla d’igualtat, atenció a infants, 
adolescents i famílies, atenció do-
miciliària a la gent gran, foment de 
l’activitat esportiva i la participació 
ciutadana, entre d’altres).

Les dificultats financeres de 
les administracions van obligar a 
aturar el projecte l’any 2012. A fi-
nals de l’estiu passat es van rebre 
més de 700.000 euros de subven-
cions pendents, amb la qual cosa 
l’Ajuntament ha decidit reactivar 

el Pla aquest mateix any i fer front 
a la segona fase de manera imme-
diata. Això suposarà una inversió 
de 6.092.289,75 euros en tres anys 
(2016-2018) amb un conjunt de mi-
llores de l’espai públic, que comen-
çaran al carrer de la Barceloneta i 
seguiran als carrers Ample, Jonque-
ra, Peralada i plaça de l’Escorxador.

Igual que en la primera fase, el 
Pla també inclou subvencions per 
a la millora de façanes, cobertes i 
eficiència energètica d’edificis del 
centre històric, programes de fo-
ment i renovació d’establiments co-
mercials i actuacions d’àmbit social 
dirigides a infants i joves amb risc 
d’exclusió social, famílies i dones, 
així com també la promoció de l’es-
port i de la participació ciutadana.
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LES ACCIONS SOCIALS SERAN PRIORITÀRIES AL CENTRE HISTÒRIC

Les persones són un objectiu priori-
tari en el Pla d’Intervenció Integral del 
Centre Històric. En impulsar aquesta 
nova fase es donarà continuïtat -que 
en molts casos s’ha mantingut a tra-
vés d’altres partides- a un conjunt 
d’accions socials. Així, en els espais 
recuperats de Caputxins es realit-
zen les formacions de Treball als 
Barris, la gimnàstica terapèutica per 
a la gent gran, el taller de memòria, 
classes de pintura, reforç escolar i 
se cedeix l’espai a diferents entitats. 
A la pràctica, aquests espais, que 
ben aviat es veuran ampliats un cop 
s’acabin les obres de reforma que s’hi 
estan duent a terme, s’han convertit 
en el tercer centre cívic de la ciutat.

Però també s’han previst par-
tides per al desenvolupament del 
Pla d’igualtat, que oferirà orienta-

ció i assessorament personalitzat 
a les dones que vulguin millorar la 
seva ocupació. L’atenció a infants 
i famílies en risc d’exclusió social 
comporta desenvolupar una tasca 
social, educativa i preventiva fora 
de l’horari escolar. Aquest servei 
dóna suport, estimula i potencia el 
desenvolupament de la persona-
litat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. 
També compensa els dèficits so-
cioeducatius dels infants i de les 
seves famílies. Uns objectius sem-
blants es desenvolupen en el pro-
grama d’atenció a l’adolescència 
en risc, en aquest cas ampliat als 
àmbits de la salut i el lleure.

El Pla també preveu reforçar el 
servei d’atenció domiciliària. En 
la primera fase es va realitzar una 

enquesta a les persones de més de 
65 anys residents a la zona per co-
nèixer el seu estat a nivell familiar i 
de salut, habitatge, prestacions de 
pensions i serveis en general. L’ac-
tuació d’ara consistirà en un nou 
paquet de serveis destinats a mi-
llorar la qualitat de vida de la gent 
gran, dotant-la d’un major grau 
d’autonomia i evitant l’ingrés resi-
dencial sempre que es pugui.

Un altre apartat social és el de la 
mediació i gestió comunitària, que 
implica un increment de la cohesió 
social al barri i el respecte per a la 
bona convivència. També es poten-
ciarà la participació ciutadana amb 
diverses accions i un programa 
de foment de l’activitat esportiva, 
aprofitant l’estació de salut instal-
lada al Parc de les Aigües.
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El Pla d’Intervenció Integral del 
Centre Històric preveu destinar 
ajudes econòmiques per a la instal-
lació d’ascensors (100.000 euros), 
per a la rehabilitació de façanes 
(130.000 euros) i per a la rehabili-
tació de cobertes, instal·lacions i 
millores en eficiència energètica 
(350.000 euros).

A falta de l’aprovació de les cor-
responents convocatòries i de les 
bases que les regularan, que depen-
dran de l’Ajuntament, les ajudes per 
a la millora de l’accessibilitat s’adre-
cen a la instal·lació d’ascensors i a la 
de plataformes elevadores. Les sub-

AJUDES PER A ASCENSORS, REHABILITACIÓ 
DE FAÇANES I MILLORES EN COBERTES

I INSTAL·LACIONS
vencions es concedeixen mitjançant 
el sistema de concurs i només una 
per immoble. La petició, la pot fer 
un propietari individual o la comu-
nitat de veïns i ha d’anar acompa-
nyada d’una memòria que descrigui 
les problemàtiques a resoldre i els 
treballs que es pretenen realitzar. 
La instal·lació de plataformes ele-
vadores podran accedir a una sub-
venció si no és possible tècnica-
ment instal·lar ascensors en el cas 
dels habitatges.

Pel que fa a la rehabilitació i 
restauració de façanes, igual que 
en el cas de la rehabilitació de 

cobertes, altres instal·lacions i 
millores en eficiència energèti-
ca, i també a falta de les bases 
que regularan l’adjudicació de les 
ajudes, caldrà presentar el cor-
responent projecte tècnic d’acord 
amb les normes i ordenances mu-
nicipals. Un barem determinarà 
la categoria d’intervenció en cada 
apartat, valorant la restauració, 
rehabilitació o substitució, així 
com si es tracta d’intervencions 
urgents per motius de risc o actu-
acions que hagin de resoldre pa-
tologies que a curt termini puguin 
comportar situacions de risc.
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ACTUACIONS DE MILLORA A LA VIA PÚBLICA

SERVEIS URBANS

[1] CARRER PERALADA | Reparació del paviment malmès
del carrer Peralada

[2] CARRER MONTURIOL | Ampliació i millora de la vorera del
carrer Monturiol

[3] PLAÇA TARRADELLAS | Adequació de l’itinerari per a vianants 
entre la plaça El·líptica i la nova Oficina de Turisme

[4] RONDA RICARD GIRALT | Asfaltatge de la ronda Ricard Giralt

[5] MARCA DE L’HAM | Millora de la seguretat de l’itinerari peatonal 
entre el Centre Cívic Joaquim Xirau i la Ronda Ricard Giralt

[6] NETEJA DE RECS | Neteja de recs i rieres

[7] OLIVAR GRAN | Millora de la seguretat dels itineraris escolars
(IES Olivar Gran)

5 cruïlles renovades 
Carrers Col·legi amb Vilafant, 
Col·legi amb Sant Pau,
Sant Llàtzer amb Sant Antoni,
i Sant Pau amb Pere III.
Renovació de 256 m2 de la
vorera del carrer Ramon Llull

139 nous arbres plantats
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PROGRAMA  INTEGRAL
DE CONTROL DE PLAGUES 

URBANES
L’Ajuntament de Figueres ha engegat el Programa de Control Integrat de Pla-
gues Urbanes que se centrarà en la lluita contra plagues com ara rosegadors 
(rates), aus (coloms i estornells) i insectes (paneroles). La finalitat del progra-
ma és reduir les espècies de plaga per sota del llindar de tolerància, nivell 
per sota del qual l’espècie no provoca danys econòmics, en la salut o en la 
qualitat de vida.

El programa oferirà un servei de control de plagues a les dependències de 
responsabilitat municipal i als espais públics, com edificis de titularitat pú-
blica, carrers, places, parcs, xarxa de clavegueram i enllumenat; de manera 
que es minimitzaran els riscos per a la salut de les persones i l’impacte en el 
medi ambient. El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital 
importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida 
dels ciutadans. Per això cal controlar de forma sistemàtica i regular la pobla-
ció d’insectes, aus urbanes i rosegadors per evitar i minimitzar els problemes 
que poden causar. 

Es tracta d’un programa molt ambiciós que ataca aspectes molt diferents 
i els resultats del qual es podran veure tant a curt com a llarg termini i respon 
a un reclam de la ciutadania. Per això també cal la col·laboració i implicació 
de particulars en la solució de la problemàtica.

L’Àrea de Medi Ambient ha confiat el programa de control a la Mancomu-
nitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter, amb qui ja té un conveni per  a la prevenció i lluita contra 
el mosquit tigre, que aquest estiu ha donat excel·lents resultats. 

ACTUACIONS PRINCIPALS

Aquest programa inclou un control sobre la població de coloms. L’objectiu 
és estabilitzar-la en un llindar que sigui suportable per la ciutat i no generi 
problemes a la ciutadania. Això s’aconseguirà amb la reducció dels llocs de 
cria i dels llocs d’alimentació. Quant al control de rosegadors a la via pública, 
l’objectiu és evitar l’aparició de situacions problemàtiques amb l’eliminació 
de les colònies de rates.

Pel que fa al control de la presència massiva d’estornells, sobretot entre 
els mesos d’octubre i abril, que fins ara ha estat gestionat des del Servei de 
Parcs i Jardins i de la brigada municipal, ara passarà a la Mancomunitat. 

Finalment, en una segona fase, s’implantarà el control de plagues en els 
edificis i equipaments municipals que disposarà del seu propi pla de lluita, 
principalment contra la desratització i desinsectació.
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CANVIS A L’ORDENANÇA
DE CIVISME

El Ple de l’Ajuntament de Figueres ha aprovat la modificació de l’ordenança 
municipal de civisme i convivència ciutadana per poder combatre formes de 
mendicitat que es practiquen a la ciutat i que es troben relacionades amb les 
bandes organitzades. En concret, s’han actualitzat els articles relatius a la 
mendicitat, l’ús dels espais públics i les prohibicions. 

Els canvis s’han introduït arran de les queixes de molts veïns i d’una de-
manda de la Guàrdia Urbana, que vol poder actuar contra una pràctica que en 
els darrers mesos ha anat a l’alça. Es tracta dels captaires que es col·loquen 
als semàfors més concorreguts de la ciutat i que en alguns casos generen 
molèsties als conductors i fins i tot els arriben a increpar. 

El reglament modificat prohibeix oferir serveis als conductors, assetjar 
ciutadans o la mendicitat de menors, així com dormir en espais públics, en-
tre d’altres. A més, faculta la policia per requisar els béns obtinguts amb la 
mendicitat o per alertar els Serveis Socials

La ciutat de Figueres, juntament 
amb Bagergue (Val d’Aran), Mollet 
del Vallès, Olot i Vila-seca encapça-
len el rànquing de poblacions pre-
miades aquest any en el projecte 
Viles Florides, una iniciativa de la 
Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya (CHOC) que 
distingeix els municipis que tre-
ballen per a la transformació dels 
seus espais públics a través de l’en-
jardinament i la millora dels espais 
verds, i posa en valor la riquesa na-
tural i paisatgística del país. 

 El jurat del concurs, que anualment 
certifica els distintius, està format 
per professionals especialitzats 
dels sectors del viverisme, la jardi-
neria, el paisatgisme, el mobiliari 
urbà i d’altres àmbits, i té en comp-
te aspectes i valors com la millora 
de la qualitat de vida dels veïns, 
l’estat i conservació del mobiliari 
urbà, la presència de parcs infan-
tils, la conscienciació social envers 
les polítiques de sostenibilitat me-
diambiental, o el respecte pel medi 
ambient i la sostenibilitat.

Des de l’Ajuntament de Figueres 
s’ha agraït públicament l’esforç i la 
feina diària de la brigada de Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament i d’Ecoser-
veis per fer possible aquest reco-
neixement i tots els que s’han rebut 
des de fa cinc anys. Un reconeixe-
ment que és encara més valuós en 
una ciutat com la nostra, d’ambient 
i paisatge molt urbà, amb tramunta-
na, sol, i molta densitat d’habitants.

VILA FLORIDA, UN ANY MÉS
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L’ORC: FIL DIRECTE DE LA GUÀRDIA  
URBANA AMB ELS VEÏNS

“COMUNITATS CÍVIQUES,
COMUNITATS SEGURES”

A fi de poder fer entre tots una ciutat més amable, des de l’Ajuntament de 
Figueres s’ha posat en marxa la campanya “Comunitats cíviques, comuni-
tats segures”, que compta amb el suport de l’ORC. L’objectiu és que tots els 
ciutadans prenguin consciència de la responsabilitat que comparteixen en 
la millora de la convivència i en la prevenció i la detecció d’actituds incívi-
ques en l’entorn de les comunitats de veïns. 

En aquest sentit s’ha fet arribar a totes les llars de la ciutat un díptic 
on s’exposen alguns consells per tal que tothom es faci partícip de la llui-
ta contra l’incivisme i els ciutadans prenguin consciència de la necessitat 
d’estar alerta i de prendre precaucions per prevenir situacions no desitja-
des. En el mateix díptic es recorda als veïns que des de l’ORC de la Guàrdia 
Urbana se’ls pot assessorar en cas de dubte o necessitat.

La Guàrdia Urbana de Figueres dis-
posa d’un servei propi que repre-
senta un fil directe i de proximitat 
amb els veïns. Es tracta de l’Ofici-
na de Relacions amb la Comunitat 
(OCR). Manté contacte regular amb 
associacions de veïns, entitats, co-
munitats de propietaris, centres 
educatius i altres ciutadans que ho 
demanin.  Les reunions periòdiques 
que manté amb diferents col·lectius 
ciutadans serveixen per analitzar la 
situació del moment, les actuacions 
fetes i valorar la necessitat de futu-
res actuacions.  

D’aquesta manera, a partir dels 
informes generats en aquests con-
tactes es poden canalitzar les de-
mandes i ponderar les necessitats 
de la ciutat en cada moment per 
adaptar les actuacions a executar 
en l’àmbit preventiu de la seguretat 

-puntuals o regulars-, atacar situ-
acions de conflicte, que es puguin 
generar o planificar campanyes 
preventives, per exemple.

Una altra feina que es fa des 
de l’ORC és mediar en determinats 
conflictes veïnals a fi de recondu-
ir actuacions incíviques i suavitzar 
tensions. A més, el regidor de l’àrea 
també manté diàleg de manera re-
gular amb veïns (reunions en grup, 
individuals...). Es pot contactar amb 
l’ORC per telèfon (972 510 111) o mit-
jançant l’adreça de correu electrònic 
relacionscomunitat@figueres.org. 

En la mateixa línia d’aproximar 
la Guàrdia Urbana a la ciutadania, 
fa uns mesos es va posar en mar-
xa un compte propi de Twitter, per 
part d’aquest cos, amb l’objectiu 
d’ajudar a difondre notícies i avisos 
d’interès públic. 
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DESDOBLAMENT
DE LA C-260 [1]

El Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat està exe-
cutant les obres de desdoblament 
de l’últim tram que quedava de la 
carretera C-260, d’uns 750 metres 
de longitud, al seu pas pel nucli de 
Vilatenim, al terme municipal de Fi-
gueres. Els treballs s’han adjudicat, 
per un import de 8,8 MEUR, a una 
unió temporal d’empreses formada 
per Copisa Constructora Pirenaica i 
Obras, Pavimentos e Instalaciones.

Sumant-hi el pressupost de 
les expropiacions, la inversió per a 
l’obra sumarà més de 17 MEUR. La 
C-260, que uneix Figueres i Roses, 
registra una mitjana anual d’entre 
21.000 i 24.000 vehicles/dia, i pot 
arribar als 43.000 vehicles/dia du-
rant el mes d’agost. El desdobla-
ment resoldrà els problemes de 
congestió que es produeixen en 
aquest tram d’entrada a la ciutat, 

INFRAESTRUCTURES

FIGUERES DESENCALLA UN CONJUNT
DE PROJECTES DE CIUTAT

La vida d’una ciutat la protagonitzen les persones, però tot sovint, per tal de millorar la qualitat de vida dels 
seus veïns, cal l’execució de grans o petites obres que configuren les seves infraestructures més bàsiques. 
Actualment, i amb càrrec a diferents administracions, Figueres té en fase d’execució o bé ha desencallat un 
conjunt de projectes de ciutat. Anem a fer-hi un recorregut breu.

amb l’execució d’una via amb les 
característiques adients de capa-
citat i seguretat, tot respectant el 
seu entorn urbà.

L’actuació preveu el desdobla-
ment del tram de la C-260 des de 
l’enllaç amb la carretera N-II fins 
a la rotonda de Vilatenim. El tronc 
central està format per dos ca-
rrils per cada sentit. A cada cos-
tat del tronc es preveu la formació 
d’unes calçades i la construcció 
d’una passera sobre la carrete-
ra per possibilitar que els vianants 
puguin travessar-la.

ROTONDA DE LA
PLAÇA DEL SOL [2]

Amb un pressupost de 755.000 
euros, el ministeri de Foment està 
executant la rotonda de la plaça 
del Sol. El nou giratori permetrà 
millorar la mobilitat a la cruïlla de 
l’avinguda Salvador Dalí amb el 
carrer Empordà, és a dir entre els 

trams urbans de les carreteres 
Nacional II i 260, un dels punts de 
Figueres que actualment registra 
més trànsit de vehicles al llarg de 
tot el dia. 

A més, amb el projecte també 
es contempla que el giratori sigui 
accessible a l’entorn de l’actual 
edifici de l’antiga oficina de Turis-
me a través de dos passos de via-
nants. L’obra es complementarà 
amb l’ampliació de les voreres pe-
rimetrals al voltant del giratori, la 
construcció de passos de vianants 
adaptats i el reforç de la relació en-
tre la biblioteca Fages de Climent i 
el centre de la ciutat amb la creació 
d’una gran vorera a la part nord que 
els enllaçarà.

CONSTRUCCIÓ DEL 
SEGON CAP [3]

El segon Centre d’Assistència Pri-
mària (CAP) de Figueres estarà 
ubicat al solar de la Sitja a la zona 

 [1]  [2]
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del Rally Sud. Les obres van a cà-
rrec del departament de Salut de la 
Generalitat i tenen un pressupost 
de 3,5 milions d’euros, als quals 
caldrà afegir uns 600.000 euros 
més per equipament. L’adjudicació 
es va fer a l’empresa Comsa SAU. 
El nou CAP tindrà una superfície de 
2.098 metres quadrats. Disposarà 
de 14 consultes de medicina de fa-
mília i infermeria de família, quatre 
consultes de pediatria i infermeria 
de pediatria, una àrea polivalent 
amb consulta d’odontologia, con-
sulta polivalent i de tractament 
d’odontologia i una àrea de trac-
taments i extraccions com tam-
bé una àrea administrativa, amb 
despatxos de coordinació, sala de 
treball administrativa, de reunions 
i biblioteca. També constarà d’una 
àrea d’educació sanitària, àrea de 
personal sanitari, de magatzems i 
instal·lacions, a més de la zona de 
vestíbul i recepció, entre altres.

NOU PAVELLÓ
I NOVA PISCINA

En els darrers mesos, l’Ajuntament 
de Figueres ha intensificat les ges-
tions de cares a concretar la cons-
trucció de la nova piscina i el nou 
pavelló, dos equipaments esportius 
llargament reivindicats. Actualment 
està en marxa el concurs de projec-
tes per a la construcció del nou pa-

INFRAESTRUCTURES

velló triple poliesportiu, que estarà 
situat a la zona de l’Olivar Gran. El 
valor estimat del contracte és de 
375.876 euros i es donaran fins a 
tres premis a les idees presentades. 
Al llarg del mes de gener, els mem-
bres del jurat estudiaran i valoraran 
totes les propostes rebudes.

L’Ajuntament també manté con-
tactes amb l’UFEC (Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya) per 
tal de trobar fórmules que perme-
tin la construcció d’una nova pis-
cina a l’entorn del nou pavelló. La 
UFEC, que gestiona equipaments 
esportius en diferents munici-
pis de Catalunya, va respondre de 
manera immediata a la demanda 
d’assessorament que se li va fer 
arribar. Tant la construcció d’una 
nova piscina com el nou pavelló són 
una prioritat municipal, conscients 
de la situació de saturació que pa-
teixen les instal·lacions actuals.

URBANITZACIÓ CARRER 
JOAN ARDERIUS [4]

L’Ajuntament de Figueres executa 
les obres d’urbanització del carrer 
Joan Arderius que tenen un pressu-
post de 611.851 euros i que van ser 
adjudicades a l’empresa Rubau Ta-
rrés SAU. Amb l’obertura del carrer, 
que connecta la plaça de l’Estació 
amb el carrer Joan Matas, es per-
metrà l’accés fins a la ronda Sud 

sense haver de passar per l’estació 
d’autobús de Figueres.

L’àmbit d’actuació inclou els 
entroncaments amb la plaça de 
l’Estació i els carrers Sud, Fortià i 
Riumors, i afectarà una superfície 
total d’espai públic d’uns 4.300m2. 
Deu anys després de l’organització 
de tot l’entorn del carrer Mig-
dia, finalment s’estan executant 
unes obres d’urbanització llarga-
ment reivindicades que suposa-
ran una transformació completa 
d’aquesta zona, dignificant-la i 
obrint un nou vial que millorarà la 
mobilitat per anar d’est a sud de 
la ciutat i viceversa.

COBERTURA PISTA 
JOAQUIM CUSÍ [5]

Amb aquest projecte es cobreix una 
pista de bàsquet de 26 x 15 metres, 
amb una altura mínima de set me-
tres. Es tancaran les cares nord, 
est i oest de la coberta, mentre 
que la cara sud quedarà comple-
tament oberta, donant continuïtat 
a l’espai esportiu amb el pati des-
cobert al sud. Les obres, que assu-
meix l’Ajuntament, tenen un cost 
de 215.000 euros i van a càrrec de 
l’empresa Hierros Bueno SL. Aques-
ta actuació ha de permetre reduir 
el dèficit d’equipaments al sud-est 
de la ciutat a l’espera que es cons-
trueixi el nou pavelló poliesportiu. 

 [3]  [4]  [5]
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FIGUERES, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

ENSENYAMENT

ES RENOVA EL CONSELL 
D’INFANTS

Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants i Adolescents, 
el passat 20 de novembre, Figueres va renovar la meitat dels membres 
del Consell d’Infants de la ciutat. L’acte es va celebrar al saló de plens de 
l’Ajuntament i es va complementar amb la lectura del Manifest en defensa 
dels drets dels infants i adolescents de Catalunya juntament amb tallers i 
jocs per la mainada. 

Fa dos anys es va aprovar el Reglament del Consell Ciutadà d’Infants de 
Figueres. Al llarg dels mesos següents, Ajuntament, tècnics i docents van 
estar treballant conjuntament per la constitució del Consell i per poder-lo 
presentar a les escoles. Es van fer campanyes als diferents centres per re-
collir les candidatures dels alumnes que en formarien part i el 4 de desem-
bre de 2014 es va constituir el primer Consell Ciutadà d’Infants de Figueres, 
renovat ara parcialment.

El Consell Ciutadà d’Infants és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de 
Figueres que ha promoure la participació dels infants, escoltant les seves 
opinions i els seus interessos. Alhora ha de permetre la consulta i assesso-
rament de l’alcalde i del Govern municipal sobre qüestions d’interès gene-
ral del municipi.

L’organització internacional UNICEF 
ha atorgat a Figueres el títol de 
Ciutat Amiga de la Infància, un se-
gell que reconeix el compromís de 
la ciutat amb el foment de la par-
ticipació, la defensa i la promoció 
dels drets de la infància través de 
les polítiques socials. Represen-
tants d’un total de 55 ciutats de 

tot l’Estat espanyol van reunir-se a 
mitjan novembre a Santander per 
rebre aquesta distinció.

Aquest programa, liderat per 
UNICEF Comitè Espanyol des de l’any 
2002, en aliança amb el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la 
Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies (FEMP) i l’Institut Uni-

versitari de Necessitats i Drets de 
la Infància i l’Adolescència (IUNDIA), 
busca contribuir a millorar les condi-
cions de vida dels nens, nenes i ado-
lescents, i garantir el seu desenvo-
lupament integral. Actualment, són 
170 les poblacions que formen part 
de la xarxa de Ciutats Amigues de la 
Infància.

Les finalitats del Consell Ciutadà d’Infants són: 
— Promoure hàbits democràtics i sentiments de pertinença als infants i adolescents. 
— Promoure un escenari que esdevingui educatiu i participatiu. 
— Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils, sinó en tots els 

aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant. 
— Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret 

a viure i utilitzar la ciutat. 
— Fer una ciutat també a la mida dels infants. 
— Permetre que els infants coneguin millor el funcionament de l’Ajuntament. 
— Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència. 
— Promocionar els drets dels infants.
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L’Ajuntament de Figueres ha posat 
en marxa dos programes d’ocupació 
que beneficien 52 joves de la ciutat. 
Els programes aprovats, que estan 
subvencionats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i el Fons Social 
Europeu, són el Pla d’Ocupació 2016 
per a joves titulats i el programa 
Joves per l’Ocupació. Les dues ini-
ciatives es troben incloses dins del 
Pla Educatiu d’Entorn per tal de po-
tenciar les oportunitats de formació 
i educació que s’ofereixen a la ciutat 
per a nois i noies que d’alguna ma-
nera han quedat fora del sistema 
formal educatiu, bé per aconseguir 
reincorporar-los-hi, o bé per oferir-
los contractes laborals amb forma-
ció que els permetin accedir al mer-
cat laboral. 

El Pla d’Ocupació 2016 pretén 
oferir una oportunitat per a la mi-
llora de l’ocupabilitat de joves de 18 
a 29 anys amb formació professio-
nal, certificat de professionalitat o 
titulació universitària mitjançant 
un contracte de pràctiques. El pro-
grama de Joves per l’Ocupació vol 
fomentar la inserció laboral en em-
preses i/o el retorn al sistema edu-
catiu dels joves entre 16 i 24 anys 
en situació d’atur, amb baixa qua-

PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONTRACTACIÓ DE 52 JOVES AMB
DOS PROGRAMES D’OCUPACIÓ

lificació o dèficits formatius, que 
han abandonat el sistema educatiu 
de manera prematura.

En el cas dels Plans d’Ocupació 
2016 per a joves titulats, es trac-
ta d’una subvenció d’11.000 euros 
per cobrir totes les despeses de 
sis mesos de contracte de pràcti-
ques, que contempla 11 projectes 
per treballar a diferents àrees de 
l’Ajuntament: Suport a la dinamit-
zació econòmica de la ciutat de Fi-
gueres i del Territori de l’Empordà; 
Projecte d’Obtenció del segell de 
qualitat CAI UNICEF (Ciutat Amiga 
de la Infància); Tractament i des-
cripció dels expedients d’obres 
de l’Ajuntament de Figueres; Cafè 
Digital i altres activitats de caire 
social a la biblioteca Fages de Cli-
ment de Figueres; Aproximació a 
la gestió del Medi Ambient a nivell 
local; Suport a la dinamització tu-
rística, creació de continguts geo-
gràfics i metadades municipals; 
Ordenació i catalogació del fons de 
publicacions de l’Ajuntament de 
Figueres; Estudi sobre la pobresa 
o exclusió social a Figueres; Estudi 
de l’habitatge buit a Figueres i Pro-
jecte d’intervenció social a la zona 
nord-oest de Figueres amb pobla-

ció en situació de vulnerabilitat. Ca-
dascun dels projectes implica una 
contractació, a excepció de l’últim, 
que comporta dues contractacions 
Per tant, en total són 12.

Pel que fa al programa Joves per 
l’Ocupació, que implica una subven-
ció de 166.090 euros, s’adreça a 40 
joves en situació d’atur amb baixa 
qualificació i/o dèficits formatius 
que han abandonat el sistema edu-
catiu de manera prematura (poden 
disposar del graduat d’ESO o no), i 
inclou la corresponent formació pro-
fessionalitzadora en l’especialitat 
d’ajudant de cambrer amb francès 
i de caixer amb francès, i la con-
tractació de dues tutores que faran 
accions formatives, tutorització i 
acompanyament a la inserció labo-
ral i/o retorn al sistema educatiu.

Promoure la formació i l’ocupació 
juvenil és una prioritat de l’acció de 
Govern per lluitar contra l’atur es-
tructural, una de les problemàti-
ques actuals més greus a la ciutat i, 
per aquest motiu, totes les àrees de 
l’Ajuntament treballen en la mateixa 
direcció, de manera transversal i 
coordinada, per tal de millorar la 
qualitat de vida dels joves i les seves 
perspectives de futur.
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LA CURSA DE LA DONA
 APLEGA 3.315 PARTICIPANTS
Organitzada pel Grup Iris, amb la col·laboració del Club d’Atletisme de Fi-

gueres i l’Ajuntament, el passat 27 de novembre es va celebrar la prime-

ra Cursa de la Dona. Una activitat que inicialment estava pensada per 

aplegar uns pocs centenars de participants, en va reunir 3.315 i perquè 

l’organització va tancar les inscripcions per qüestions logístiques. Una ser-

pent rosa va recórrer els carrers del centre de la ciutat no tant com una 

prova competitiva sinó com una il·lusió col·lectiva, amb la finalitat solidària 

de plantar cara totes juntes al càncer de mama.

ESPORTS

AJUTS A INFANTS AMB DIFICULTATS 
ECONÒMIQUES PER  PRACTICAR ESPORTS

L’Ajuntament de Figueres ha obert 

una convocatòria pública per a la 

concessió d’ajuts per a la promoció 

de l’esport i la pràctica esportiva 

adreçats a infants amb dificultats 

econòmiques. En concret, l’objecte 

de les bases aprovades per una-

nimitat al ple del desembre és la 

concessió de subvencions a infants 

figuerencs d’entre 6 i 18 anys que 

realitzen activitats en una entitat 

esportiva de la ciutat, però que te-

nen dificultats econòmiques que els 

impedeixen fer front a les despeses 

bàsiques. L’import màxim de la sub-

venció serà el 90% de la inscripció, 

inclòs l’equipament, si s’escau, fins 

a un import màxim de 400,00€. 

LA MITJA MARATÓ REUNEIX
UN MILER D’ATLETES

El 4 de desembre, just una setmana més tard de la Cursa de la Dona, els 

carrer de la ciutat van tornar a ser protagonistes d’una altra activitat atlètica. 

En aquest cas, la Mitja Marató, que va reunir un miler de participants sota 

l’organització de l’Associació Mitja Marató de Figueres amb la col·laboració 

de l’Ajuntament i el Club Atletisme Figueres. La Mitja Marató pròpiament 

dita -amb un recorregut de 21 quilòmetres- va reunir 450 atletes inscrits. La 

resta van participar en la cursa de 10 quilòmetres i en la Menuda, adreçada 

als més joves. També en aquest cas es van haver de tancar les inscripcions 

abans per garantir una bona organització.
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EL MUSEU DE L’EMPORDÀ RECUPERA EL 
FONS FOTOGRÀFIC DE NARCÍS ROGET

CULTURA

‘TANGÈNCIES’ A CASA EMPORDÀ

L’AUDITORI CAPUTXINS, A PLE RENDIMENT
L’ auditori dels Caputxins s’ha con-

solidat i ha acollit al llarg d’aquest 

any activitats molt diverses. Entre 

l’oferta programada cal destacar la 

importància de la música. La diver-

sitat d’estils ha fet apropar a l’espai 

perfils de públic molt diversos. El 

darrer trimestre de l’any, l’auditori 

ha acollit concerts de música clàs-

sica programats per Joventuts Mu-

sicals de Figueres, sardanes amb 

la Cobla Mil·lenària i, com a nove-

tat destacada, el I Cicle de Cançó 

d’Autor, que es va tancar exitosa-

ment el passat 17 de desembre 

amb el concert de Judit Nedder-

mann i Cris Juanico.

‘Tangències’ és una producció del 

Museu de l’Empordà comissariada 

per Pilar Farrés i Anna Maria Puig. La 

mostra estableix un diàleg entre pas-

sat i present, entrellaçant l’art con-

temporani amb el patrimoni històric 

empordanès. Es va instal·lar a Casa 

Empordà entre l’11 de novembre i el 

18 de desembre i es pot tornar a vi-

sitar del 13 de gener al 26 de febrer. 

La mostra ha comptat amb ac-

tivitats paral·leles, com la presen-

tació del catàleg de l’exposició el 

9 de desembre passat, amb una 

visita guiada per Cristina Masa-

nés i Enric Tubert, autors dels 

textos que acompanyen les obres. 

Recull l’obra dels artistes Ester 

Baulida, Rosa Brugat, Gustau Car-

bó Berthold, Dana Carrillo, Xavier 

Casellas-Patxé, Narcís Costa, Pilar 

Farrés, Antoni Federico, Francesc 

Gulliamet, Santiago Planella, Mer-

cè Riba i Juanjo Viñuela.

Fins al 5 de febrer del 2017 es pot visitar al Museu de l’Empordà de Figue-

res una mostra de les imatges realitzades per Narcís Roget (1873-1950). 

Es tracta d’una mostra de fotografies desconeguda fins ara i que permet 

conèixer nombrosos indrets de la ciutat i de la comarca a través d’unes 

imatges que presenten aspectes inèdits. 

Roget va ser un dels pocs figuerencs que va retratar la ciutat i la comar-

ca durant els primers anys del segle XX, ja que en aquella època disposar 

d’una càmera fotogràfica era tot un luxe. En una capsa s’hi aplegaven cen-

tenars de fotografies i negatius. Va ser un altre descobriment, realitzat pel 

seu rebesnét fa poc temps. L’exposició neix del treball de recerca de batxi-

llerat que va fer el rebesnét de l’artista, Pol Vidal Prats. La seva investigació 

acadèmica va ser reconeguda amb el IX Premi de recerca Albert Compte 

que convoca l’Institut d’Estudis Empordanesos l’any 2009. 

L’autor de les fotografies es dedicava a l’ofici d’adober i l’any 1901 es va 

casar amb Carme Pumarola i van obrir el cafè Suís a la Rambla de Figueres.
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SIS NOUS PISOS PER A LA BORSA 
D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL

ACCIÓ SOCIAL

Sor Lucía Caram va visitar Figueres, el passat 17 de novembre, per parlar de 
la lluita contra la pobresa en el marc del projecte “Invulnerables”, una acció 
social que Figueres comparteix amb vuit poblacions catalanes. L’activista 
social va mantenir reunions de treball amb les diferents entitats que partici-
paran en el projecte i va oferir una xerrada a l’auditori dels Caputxins. El pro-
jecte “Invulnerables” compta amb la implicació de la Generalitat, la fundació 
bancària “la Caixa”, la fundació Futbol Club Barcelona i la fundació Rosa Oriol.

“Invulnerables” és un programa social que aposta pels nens i per la fa-
mília, amb un impacte territorial, i que va encaminat a garantir la igualtat 
d’oportunitats i amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que deixa 
marginades moltes persones per causes que es poden evitar. Juntament 
amb Figueres, també acolliran aquesta acció les poblacions del Vendrell, 
Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Tortosa i Salt.

SOR LUCÍA CARAM PRESENTA
EL PROJECTE INVULNERABLES

LES FAMÍLIES MONOPARENTALS TENEN 
L’IBI SUBVENCIONAT

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat 
atorgar d’una subvenció de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) a les perso-
nes titulars de família monoparental. 
La finalitat de les subvencions, regu-
lades per les bases corresponents, 
és eliminar la possible discriminació 

que pateixen famílies monoparen-
tals respecte als destinataris de la 
bonificació establerta a l’ordenança 
fiscal reguladora de l’impost que tin-
guin la condició de família nombro-
sa. La subvenció que s’atorgarà serà 
del 45% de la quota de l’impost, en 

el cas que el sol·licitant sigui titular 
del títol de família monoparental ca-
tegoria general, mentre que en el cas 
que sigui titular del títol de família 
monoparental categoria especial, la 
subvenció serà del 90% de la quota 
de l’impost.

En la línia d’acció social iniciada al
llarg de tot l’any 2016, a fi d’incre-
mentar la disponibilitat d’habitat-
ges destinats a fer front a situa-
cions d’emergència i vulnerabilitat 
que es produeixen a la nostra ciu-
tat, l’Ajuntament de Figueres va 
formalitzar el passat mes de set-
embre la compra de sis nous pisos. 
Aquests immobles, adquirits pel 
procediment de tanteig i retracte, 
s’incorporen a la borsa d’habitatges 

municipal i, un cop s’hagin adequat, 
es posaran a disposició del Servei 
de Benestar Social per atendre fa-
mílies en risc.

La possibilitat de la compra de 
pisos per dret de tanteig i retracte 
es va aprovar en el ple d’octubre de 
2015, que va acordar disposar dels 
fons econòmics corresponents per a 
l’exercici dels drets d’adquisició pre-
ferent d’habitatges. Aquests, com 
altres pisos adquirits anteriorment 

amb aquests fons, s’adscriuran 
al Patrimoni municipal del sòl i 
l’habitatge per poder fer efectiu el 
dret dels ciutadans a accedir a un 
habitatge digne i adequat.

Al marge d’aquestes adquisi-
cions, des de l’Ajuntament es con-
tinua treballant en altres línies per 
aconseguir la mobilització de pi-
sos buits propietat d’entitats ban-
càries a través de cessions tempo-
rals voluntàries.
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DISTINCIONS CIUTADANES A
JOSEP PEÑUELAS, NARCÍS BARDALET

I EL COL·LEGI D’ADVOCATS
L’Ajuntament de Figueres va lliurar 
el passat 23 d’octubre tres distin-
cions honorífiques: el títol de Fill 
Adoptiu a Josep Peñuelas, i la Fu-
lla de Figuera de Plata per a Narcís 
Bardalet i el Col·legi d’Advocats de 
Figueres, en l’acte commemora-
tiu del títol de ciutat. La cerimònia 
es va celebrar, com és habitual, al 
Teatre Municipal el Jardí i també va 
servir per iniciar la commemoració 
del centenari de la inauguració del 
mateix Teatre Municipal.

Per tenir un record que immorta-
litzi aquesta efemèrides, a l’entrada 
de l’acte es van lliurar als assis-
tents quatre postals commemora-
tives del centenari, en una inicia-
tiva conjunta entre el Setmanari 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de 
Figueres. Són quatre postals que 
recorden diversos moments de la 
història de l’edifici i que es poden 
guardar com a record o franquejar-
les com a correu postal. 

L’Ajuntament de Figueres va conce-
dir el títol de Fill Adoptiu a Josep Pe-
ñuelas. Es tracta d’un científic, con-
siderat un dels millors investigadors 
del món en el camp de l’ecologia i el 
medi ambient. Un vigatà que sempre 
s’ha presentat com a figuerenc. Un 
referent internacional que treballa 
per demostrar l’evidència del canvi 
climàtic, un dels grans reptes de la 
humanitat en aquests moments.

La Fulla de Figuera de Plata fou 
per a Narcís Bardalet, de qui es  va 
destacar que es tracta d’un figue-
renc que s’ha preocupat, i molt, de la 
seva gent, tant exercint com a metge 
forense, com de pediatre. Com a fo-
rense ha gaudit d’una professionali-
tat rellevant que l’ha portat a rebre 
diversos reconeixements, com la 
Medalla de l’Ordre de Sant Raimon 
de Penyafort.

Finalment, es va lliurar una altra 
Fulla de Figuera de Plata al Col·legi 
d’Advocats, que amb 175 anys d’histò-

ria al seu darrere és ben evident que 
ha establert un compromís de servei 
amb Figueres i amb tota la comarca 
de l’Alt Empordà, més antic fins i tot 
que la concessió del títol de ciutat 
que es commemora cada any aprofi-
tant el lliurament d’aquestes distin-
cions. Tot i que aprovades pel ple de 
l’Ajuntament, és la Comissió del No-
menclàtor l’organisme que s’en-ca-
rrega d’estudiar les propostes rebu-
des i fer-ne l’informe corresponent.

Els homenatjats van ser glossats 
pel catedràtic de Botànica de la Uni-
versitat de Barcelona, el figuerenc 
Joan Xirau; la periodista garrotxina 
Tura Soler, especialitzada en temes 
de successos, i l’advocada i media-
dora figuerenca Montse Soms, au-
tora de tres llibres sobre la història 
del Col·legi d’Advocats. Van amenit-
zar la vetllada la Jove Orquestra de 
Figueres (seccions Ficaris i Tramun-
tana) i l’Orquestra Versatile, del Ca-
sino Menestral.
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VILATENIM, UN POBLE A DINS
D’UNA CIUTAT

Municipi independent fins a l’any 1975, es va incorporar a Figueres però manté la seva identitat.

Va ser Raimon qui va popularitzar, 

en una de les seves cançons, la fra-

se “qui perd els orígens, perd la seva 

identitat”. Fins a l’any 1975 Vilate-

nim era un municipi independent. 

Els seus veïns es guanyaven majori-

tàriament la vida fent de pagesos i el 

fet que un part del poble fos traves-

sat per la carretera de Roses no els 

havia causat gaire problemes fins 

a l’arribada massiva del turisme, a 

partir de la dècada dels 60 dels se-

gle passat. La construcció del barri 

de la Marca de l’Ham en el seu ter-

me municipal va ser el cop de gràcia 

per demanar l’annexió a Figueres. La 

ciutat veïna podia facilitar tots els 

serveis que requerien els seus ha-

bitants, que en poc temps van mul-

tiplicar per 10 la població autòctona 

(aleshores uns 300 veïns).

Malgrat aquesta annexió, la part 

rural de l’antic municipi ha anat man-

tenint la seva pròpia identitat fins al 

punt que, des del 1984, disposen d’un 

Consell Municipal i d’un alcalde de 

barri que vetlla per mantenir aquesta 

especificitat. Vilatenim no solament 

no ha perdut els seus orígens, sinó 

que els intenta mantenir. La primera 

cita documental del nom de Vilate-

nim data de l’any 982, quan apareix 

un document escrit en llatí medieval 

que parla de “Villa Timinii” segons va 

determinar la historiadora Maria Jo-

sefa Arnall. La denominació actual ja 

apareix quan s’esmenta l’església de 

Sant Joan l’any 1149.

L’historiador Joaquim Botet i Sisó, 

que va escriure el volum dedicat a 

Girona de la “Geografia Comarcal 

de Catalunya”, descrivia Vilatenim, a 

principis del segle XX, com un mu-

nicipi on “el terme és pla i el terreny 

de bona qualitat. Produeix grans, 

llegums, farratges, oli i vi i s’hi cria 

bestiar i aviram. El reguen el torrent 

de Galligans i el riu Manol, i a la part 

de migjorn, prop d’El Far, s’hi forma 

un petit estanyol. Fora de la rajolaria 

no s’hi exerceix altra indústria que 

l’agricultura”. Evidentment ha plogut 

molt des d’aleshores, però els més de 

450 habitants censats a l’antic muni-

cipi mantenen vives les seves arrels.

Per tal de perpetuar l’esperit 

de poble, l’any 1984, es va crear el 

Consell Municipal de Vilatenim amb 

l’objectiu de ser l’ens representatiu 

del veïns davant l’Ajuntament. Ini-

cialment tenia competències mera-

ment consultives, però amb el pas 

dels anys ha anat incrementant el 

seu àmbit d’actuació.

L’any passat, l’Ajuntament de Fi-

gueres va editar el llibre Vilatenim. 

Memòria d’un poble, resultat de 

l’exposició que s’havia inaugurat a la 

seu del Consell Municipal el setembre 

de 2014 i amb el mateix títol. El volum, 

de gran format i amb més de 200 pà-

gines, aplega centenars de fotogra-

fies recollides per iniciativa de Sílvia 

Carbó, Carme Castelló, Rosa Duch, 

Dolors Madern i Marta Tubert. Cinc 

dones que amb insistència, recerca, 

hores de treball i moltes ganes van ser 

les artífexs d’aquell mostra.
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FIGUERES, CAPITAL DE LA SARDANA 2017
Aquest reconeixement implica l’organització d’un conjunt d’activitats per promoure 

la dansa catalana, que s’afegiran a la commemoració del bicentenari del naixement del 
compositor Pep Ventura.

CULTURA POPULAR

A més a més dels actes marcats pel 
protocol d’actuació que s’estableix 
quan s’escull la Capital de la Sar-
dana, que es va signar a primers 
d’octubre a l’Ajuntament de Figueres, 
el comitè organitzador s’ha proposat 
entre d’altres objectius:

L’ Ajuntament de Figueres va rebre 

el passat 25 de novembre el relleu 

de la Capital de la Sardana, en l’acte 

de lliurament de premis Capital de 

la Sardana 2016 que es va celebrar 

a Mollerussa, la ciutat que ostentava 

aquesta distinció. Aquesta celebració 

coincidirà amb la commemoració del 

bicentenari del naixement del músic 

figuerenc i creador de la sardana mo-

derna, Pep Ventura. 

Aquesta efemèride permetrà rei-

vindicar la vida i l’obra d’un músic 

rellevant per a la ciutat de Figueres 

i, alhora, recuperar la història d’un 

fet cultural popular que per a la so-

cietat del segle XIX va contribuir, a 

vegades d’una manera més decidida 

del que podem arribar a pensar, en 

l’avenç i el progrés de la Catalunya 

contemporània. Els figuerencs van 

ballar sardanes com a activitat re-

creativa fins que, a mitjans del segle 

XIX, va adquirir un significat polític: 

els partidaris del republicanisme fe-

deral, que llavors era majoritari a la 

ciutat, van utilitzar-les com a eina 

per a manifestar la seva ideologia. La 

rellevància de les sardanes va conti-

nuar amb força arreu de l’Empordà 

i a la resta de Catalunya fins a con-

vertir-se també en emblema cultural 

d’àmbit nacional.

El juliol de 1927 es va crear a Fi-

gueres la primera entitat sardanista 

amb la finalitat promocionar la nos-

tra dansa. Aquesta entitat va tenir 

la seva continuïtat, el 1965, amb la 

fundació del Foment de la Sardana 

Pep Ventura que, a banda de mante-

nir els principis de la seva predeces-

sora, recordava la figura del genial 

compositor que va viure la major part 

de la seva vida, i va morir a la ciutat.

Si anem avançant en el temps, ens 

trobem que ni durant els anys de la 

repressió franquista es va aconse-

guir eradicar la nostra dansa. El mo-

del de festa major va mantenir les 

sardanes com a eix principal en tot el 

territori empordanès. Durant aquells 

anys, un altre compositor figuerenc, 

Florenci Mauné, va introduir la tenora 

i la sardana en l’àmbit de la música 

moderna. Un precedent que va por-

tar, posteriorment, a la fusió del so de 

la cobla i el ritme de la sardana amb 

diversos gèneres musicals, des del 

pop-rock fins a la música electrònica.

_ Reivindicar la sardana com a dansa, però també com a música.

_ Constatar el seu valor com a un dels símbols nacionals de Catalunya.

_ Promocionar Figueres i l’Empordà com a bressol de la dansa nacional.

_ Dinamitzar el fet sardanista més enllà del nostre espai geogràfic. Es pre-

veuen accions amb Andalusia, la Catalunya Nord i Romania, entre altres.

_ Ampliar l’espai generacional del món sardanista cap als joves i els nouvin-

guts, així com recuperar el públic sardanista que estima la nostra dansa 

però que no la practica.

_ Donar a conèixer la figura i l’obra de Pep Ventura com a figura històrica en el 

món sardanista i elaborar materials de difusió, entre moltes altres activitats.

OBJECTIUS
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GRUPS MUNICIPALS

OPINIÓ

LA CIUTAT EN POSITIU
Figueres és una ciutat de molts co-
lors, tot i que malauradament a ve-
gades sembla que algú vulgui veure-
la només amb tonalitats de gris. Des 
del Grup Municipal de CiU treballem 
en el govern de la ciutat amb il·lusió 
i amb optimisme perquè sempre 
veiem Figueres en positiu. I pensem 
que la gran majoria de ciutadans 
estan en aquesta mateixa línia. Que 
els preocupen moltes coses, però 
que volen que la ciutat millori amb 
la col·laboració de tots, no pas des 
de la crítica constant i acomodada 
d’aquell que mira Figueres des del 
balcó de casa.
Que totes les coses no són perfec-
tes, és evident. Però podem afirmar 
que nosaltres posem tot l’esforç en 
complir els objectius que ens hem 
marcat i en gestionar el dia a dia de 
la ciutat. La feina de tot govern ha 
de diferir clarament entre aquest 
dia a dia, carregat de petits proble-
mes però també de solucions, i els 
grans reptes de futur que suposen 
l’articulació de l’obra de govern per a 
tot el mandat.
Anem assolint reptes i seguim tre-
ballant de forma ferma en tot allò 
que ens hem proposat enllestir en 
els propers anys. I per fer-ho possi-
ble comptem amb la complicitat de 
tot les figuerenques i els figuerencs. 
Moltes gràcies!

Jordi Masquef
Portaveu del Grup Municipal de CiU
jmasquef@figueres.org

CONSTRUÏM
Sempre és difícil, després de dotze 
mesos de treball tan intens, fer ba-
lanç de la feina feta. Hi hem posat ho-
res, esforços i il·lusions, dins i fora de 
l’Ajuntament, per apropar-nos cada 
cop més a la Figueres que somiem. 
Acabem l’any amb la tranquil·litat 
que ens dóna haver estat al servei de 
la gent en tot moment, i amb la con-
vicció que la feina feta fins avui serà 
la llavor de temps millors.
Se sol dir, per part d’aquells que ens 
volen fent el mínim soroll possible, 
que l’oposició només critica, que no 
serveix per treballar. El 2016 ha de-
mostrat, novament, que des de fora 
del govern es poden fer grans coses. 
Hem mantingut una posició cons-
tructiva en temes de ciutat, com el 
dels districtes, imprescindibles per 
una ciutat moderna, o la dinamitza-
ció econòmica, proposant al ple de 
l’Ajuntament la creació d’un Consell 
de Comerç que afavoreixi un sector 
tan important per Figueres com el 
dels establiments de proximitat.

Això no ha impedit que també 
adoptéssim, sempre demanant solu-
cions i oferint col·laboració, una po-
sició crítica amb algunes actuacions 
del govern. Nosaltres, que hem entrat 
en política per fer un servei públic per 
la ciutadania, i que tenim molt clar el 
nostre model de ciutat, no entenem 
que hi hagi qui encara no tingui clar 
quina Figueres vol aconseguir.

Aquest 2017 treballarem encara 
més. Per una ciutat transparent i ac-

tiva, empàtica amb les necessitats 
ciutadanes i que dóna veu a la gent. 
Volem una Figueres justa, equita-
tiva, i republicana. Volem la millor 
Figueres possible, i no ens aturarem 
fins a aconseguir-la.

Agnès Lladó | Portaveu d’ERC-MES
allado@figueres.org

17600 DE TOTS I TOTES
La revista que teniu a les mans 
és el primer número del butlletí 
d’informació municipal «17600. Re-
vista de Figueres». Cada exemplar 
té un cost d’1,5€ i se n’han imprès 
20.000 unitats.

Aquesta revista d’informació mu-
nicipal ha estat una iniciativa del 
govern sociovergent de Figueres. 
Des de la CUP celebrem l’impuls 
d’un nou mitjà de comunicació pú-
blic que ajudi a airejar la burocràcia 
quotidiana i acosti l’activitat mu-
nicipal als figuerencs i a les figue-
renques, perquè és necessari diver-
sificar els canals de comunicació i 
perquè cal dotar la ciutat de plata-
formes públiques i col·lectives des 
d’on poder comunicar què es cou en 
aquest racó de l’Empordà.

Considerem que val la pena as-
sumir entre tots i totes els costos 
d’aquesta senzilla revista, perquè 
els mitjans públics d’informació 
són necessaris. Tanmateix, és molt 
important que en aquesta iniciativa 
hi hagi una clara voluntat de vetllar 
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per la transparència, la transver-
salitat i perquè sigui un espai de 
comunicació plural. I amb això no 
volem dir que sigui de tots els grups 
municipals amb representació a 
l’Ajuntament, sinó de tots els ciuta-
dans, de tots els col·lectius organit-
zats i de totes les entitats. La CUP 
volem una revista municipal oberta 
que garanteixi espai i veu a tots els 
actors i projectes que es duen a ter-
me a la ciutat, no únicament la de 
l’Ajuntament i, per descomptat, no 
únicament la del govern. En la revis-
ta que ens imaginem, aquest article 
que llegiu signat pel grup municipal 
de la CUP no existiria. La publicació 
que ens imaginem no hi entén de 
govern i oposició, no hi entén d’un 
ús interessat i partidista de la re-
vista pagada per tots i totes. És per 
això, que en el proper ple municipal 
la CUP de Figueres proposarem la 
creació d’un Consell de redacció 
plural que dirigeixi la publicació 
de forma transversal, equitativa i 
transparent. Amb l’objectiu de tenir 
una revista municipal de totes i per 
a totes les figuerenques.

Natàlia Sànchez | Portaveu de la CUP
nsanchez@figueres.org

REPTES CLARS
Vam començar el mandat plens de 
reptes i amb prioritats clares. Els 
processos sovint són lents, però 
creiem que tenim els objectius ben 
enfocats. Un de bàsic és incremen-

tar el parc d’habitatges socials de 
què disposem per atendre les fa-
mílies més vulnerables. En patim 
una mancança evident, però estem 
fent un esforç que, de moment, es 
tancarà amb la incorporació de ca-
torze nous pisos, alguns del quals 
ja s’estan adequant per poder-ne 
fer ús en breu. El treball amb enti-
tats i administracions per fer més 
àgil la cessió és un altre aspecte 
clau. D’altra banda, tenim ben pre-
sent que els serveis socials treba-
llen sota una gran pressió per les 
circumstàncies del moment;  és fo-
namental destinar esforços a millo-
rar-ne la situació i dotar-los de més 
recursos perquè puguin treballar en 
condicions. Per això, al llarg del pro-
per any s’adequarà el nou local del 
carrer Sant Pau. 

Un altre repte és incrementar els 
equipaments esportius de la ciu-
tat perquè la mainada dels nostres 
clubs pugui entrenar en millors 
condicions. Ja hem pogut cobrir les 
pistes del Cusí i el concurs per al 
projecte del nou poliesportiu està 
en marxa.  I estem buscant la mane-
ra de poder complementar aquest 
equipament amb una piscina. 

Com l’esport, la cultura també és 
una eina de cohesió. Estem treballant 
per recuperar visibilitat en aquest 
àmbit, on es fa molt bona feina.

La seguretat i els comportaments 
incívics preocupen, amb raó, la ciu-
tadania. La informació i la prevenció 
són bàsiques. La Guàrdia Urbana 
està fent esforços, però calen més 
efectius. De moment ja hi ha con-
vocatòries obertes per començar a 
incorporar nous agents.

Finalment, vull destacar l’esforç 
i la implicació de tots els grups po-
lítics per treballar en la millora de 
les condicions d’una de les zones 

més degradades de la nostra ciutat, 
el barri de Sant Joan. Ens satisfà, 
perquè ens cal teixir complicitats i 
treballar amb totes les administra-
cions per obtenir recursos que ens 
puguin garantir tirar-hi endavant un 
pla integral.

Pere Casellas | Portaveu del PSC
pcasellas@figueres.org

DENUNCIEM
Aprofitem aquestes línies per de-
nunciar la política de fets consu-
mats i l’interès electoralista amb 
què s’ha fet aquesta publicació. 
Creiem que els diners dels contri-
buents han de ser destinats a millo-
rar els serveis que aporten benes-
tar als figuerencs i no a vendre que 
s’estan fent coses quan no s’estan 
resolent els problemes de la ciu-
tadania. Ja en el passat vàrem de-
nunciar els diners malbaratats en la 
revista “Viu Figueres”, que finalment 
va deixar de publicar-se, i ara ens 
assabentem que gastarem 30.000 € 
en aquesta nova aventura. Consi-
derem que l’Àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament de Figueres té un greu 
problema de competència des de fa 
temps i que si funcionés com hau-
ria de funcionar, ja disposa al seu 
abast de prou canals d’informació 
per atendre el ciutadà sense aquest 
dispendi de cabals públics. Els pro-
blemes dels figuerencs són uns 
altres i allò que esperen són fets, 
no fotos i titulars buits. Veiem que 
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l’equip de Marta Felip ha decidit que 
a mig mandat ja està bé iniciar la 
precampanya electoral i nosaltres 
no hi participarem per fer el pape-
rot. A “Viu Figueres” ens vàrem negar 
a publicar articles i aquí ho fem per 
denunciar la despesa i deixar clara 
la nostra posició. Avui en dia exis-
teixen tecnologies per fer difusió 
dels continguts d’interès general 
de forma més econòmica i eficient. 
Aquesta revista neix sense cap es-
tudi de necessitats, reflexió, ni el 
consens amb l’oposició de què i com 
caldria ser.

Mª Àngels Olmedo
Portaveu del PP
molmedo@figueres.org

SEGURETAT, NETEJA
I CIVISME
Si hi ha quelcom que no pot faltar 
en una ciutat i cap govern hauria de 
desatendre és la seguretat, la ne-
teja i el foment de la convivència i 
civisme.

L’equip de govern sociovergent de 
CiU i PSC suspèn, no en un o dos 
dels punts, sinó en els tres, punts 
que precisament són queixes des-
ateses dels veïns de la ciutat.

La millora de la seguretat passa 
per aconseguir un cos de la Guàrdia 
Urbana amb suficients mitjans per a 
que actuï com a policia de proximi-

tat. Tot i així, Les mesures de vigilàn-
cia i control per si soles no són su-
ficientment efectives i requereixen 
d’actuacions complementàries a 
l’espai públic. Així, és essencial rea-
litzar millores en la il·luminació i en 
l’estat de conservació dels nostres 
barris i carrers, així com dissenyar 
uns serveis públics de neteja ben 
dimensionats i eficients.

Finalment, s’ha de fomentar el 
civisme i la convivència a través 
de mesures educatives i inclusi-
ves. No menys importants però, són 
els mecanismes de control davant 
l’incompliment de les normes que 
ens permeten gaudir a tots una vida 
cohesionada, en harmonia i societat.

En resum, la seguretat, la neteja i 
el civisme són els eixos fonamentals 
per a la qualitat de vida i per cons-
truir una ciutat on gaudir de l’espai 
urbà i d’unes relacions socials i per-
sonals enriquidores.

Héctor Amelló
Portaveu de Ciutadans
hamellomontiu@figueres.org

COMPROMÍS AMB LA GENT, 
COMPROMÍS AMB FIGUERES

Aviat farà un any que a Compromís 
d’Esquerres per Figueres vam pren-
dre la decisió de treballar activa-
ment per la ciutat, signant un acord 

d’estabilitat amb el govern. D’una 
banda, amb el nostre vot, necessari 
per desencallar temes importants 
per a la ciutat que venim arros-
segant de fa anys: l’adaptació de 
la depuradora d’aigües residuals, 
l’adequació d’un espai per als ser-
veis socials, l’habilitació de nous 
equipaments públics, l’impuls a 
la participació ciutadana amb la 
constitució dels Consells de Barri 
i els pressupostos participatius... 
i d’una altra banda, consensuant 
l’aprovació de propostes clarament 
d’esquerres orientades a construir 
una societat més justa i equitati-
va, com és la tarifació social dels 
serveis públics i els equipaments 
municipals. És a dir, el pagament 
d’aquests serveis en funció de la 
capacitat econòmica. És important 
també l’activació decidida de po-
lítiques socials d’habitatge, amb 
l’adquisició de fins a 8 habitatges 
més cada any. En aquests mesos, 
hem assolit els compromisos per 
tenir una Figueres més sosteni-
ble, i que consumeixi energia re-
novable als equipaments públics 
i l’enllumenat, però encara queda 
molta feina a fer en mobilitat, en 
serveis socials, en la gestió de resi-
dus i de l’aigua, en democràcia deli-
berativa, en ocupació... en definiti-
va, en la gestió eficient de Figueres, 
avui i en els propers anys.

Òscar Vergés
Portaveu de Compromís d’Esquerres
per Figueres
overges@figueres.org
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125 ANYS DEL FIRAL
DELS BURROS

Fa 125 anys començava el desenvolupament urbanístic de la ciutat fora  del 
casc urbà tradicional que abastava poc més enllà de la Rambla i els prin-
cipals carrers que hi abocaven. El1891 l’Ajuntament va començar les ges-
tions per adquirir uns terrenys situats a tocar del camí d’Olot, a la zona oest 
de la ciutat. Allà s’hi va ubicar, un any més tard, el firal del bestiar. 
Els camps van ser coneguts, durant dècades, com el Firal dels Burros. 
Actualment una part d’aquells terrenys estan ocupats per l’Edifici de 
Serveis i la caserna de la Guàrdia Urbana. Aquesta iniciativa va repre-
sentar un impuls molt important per a l’activitat comercial de la ciutat. 
Amb aquell espai s’incrementaven les possibilitats d’executar transac-
cions comercials de més envergadura i d’ampliar les relacions dels trac-
tants de bestiar.

EFEMÈRIDES 2016

100 ANYS 
DEL TEATRE 
MUNICIPAL

El 29 d’abril de 1916 es va inaugurar 
l’edifici conegut inicialment com el 
Teatre-Cinema El Jardí. Va ser pro-
mogut per l’empresari Pau Pagès, 
que en aquella època es trobava en 
estreta competència amb Carles 
Cusí, que poc abans havia obert la 
Sala Edison. La rivalitat existent en-
tre aquests dos emprenedors figue-
rencs –van portar l’electricitat i van 
ser pioners en altres iniciatives in-
dustrials- va ser tot un revulsiu per 
a la ciutat de l’època. 

Fa cent anys, el Jardí es va cons-
truir com un teatre a l’estil italià, amb 
una sala rectangular i amb una gale-
ria de llotges laterals que podia ser 
utilitzat com a teatre i com a cine-
ma. La seva façana principal disposa 
d’un conjunt d’elements arquitectò-
nics i decoratius que el converteixen 
en un dels edificis més emblemàtics 
de Figueres. Després d’una època de 
decadència, l’any 1991 va ser rehabi-
litat i avui és el Teatre Municipal, un 
dels equipaments culturals més im-
portants no només de la ciutat sinó 
de tota la comarca.

50 ANYS DE L’OFICINA
DE TURISME

El 1966 la ciutat de Figueres vivia en plena efervescència de desenvolupa-
ment econòmic i urbanístic. Aquell any es van construir 400 nous habitat-
ges i al següent, 500 més. La indústria local s’expansionava de forma crei-
xent i el fenomen turístic portava cada cop més estrangers a la comarca i, 
també, a Figueres, on l’obertura de botigues i restaurants era habitual.

És en aquest context que es van començar les obres de construcció de 
l’Oficina de Turisme a la plaça del Sol, que inicialment va ocupar una super-
fície de 120 metres quadrats. Per allà passava la carretera nacional, que 
era un pas obligat de tots els vehicles estrangers que arribaven a la penín-
sula. Les obres van ser finançades pel Ministerio d’Información y Turismo 
–era l’època de Manuel Fraga- i van tenir un cost de 997.000 pessetes de 
l’època. Curiosament, mig segle després aquest servei s’ha traslladat a la 
Casa Empordà, al bell mig del centre de la ciutat.
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