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Construiran un espai de lleure i trauran
els cotxes de dins el jaciment d'Empúries
Estanislau Puig i Joan Pluma firmen la construcció d’un nou aparcament amb 532 places i la reurbanització de l’àrea
DdG

L’ESCALA | ACN

El Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala van firmar
ahir un conveni per millorar els accessos i l'entorn paisatgístic del jaciment d'Empúries i que inclou la
creació d’una nova zona de lleure
i serveis, l’eliminació dels cotxes de
l'interior del jaciment i la construcció d’un aparcament amb 
places.
L'alcalde de l'Escala, Estanislau
Puig,va detallar que es tracta d'una «fita històrica» que perseguien
des de fa més de trenta anys. El
conveni el van signar el director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Joan Pluma, i l'alcalde.
En primer lloc, l'acord preveu la
construcció d'una nova zona de
lleure i serveis d'uns . metres
quadrats, a l'aire lliure, a tocar del
passeig marítim.
En segon lloc, es trauran els
cotxes de l'interior del jaciment. En
concret, s'adequaran els accessos
a la zona i es construirà una nova
àrea d'aparcament amb  places
a l'exterior del conjunt arqueològic. Un pas que, des del Departament de Cultura, assenyalen que
ajudarà a millorar l'entorn i incrementar els espais de lleure.
25.000 m2 d’aparcament
Els nous aparcaments es construiran en una zona de pinedes, de
. metres quadrats, que és
de titularitat municipal. Actualment, una part d'aquest espai ja
s'utilitza com a zona d'aparcament però la construcció de les noves places permetrà unificar l'actual aparcament municipal –el
que utilitza l'Hostal Empúries–
amb el nou espai d'estacionament.

Un «Quadern»
dedicat al Far
d’Empordà
EL MUNICIPI DEL FAR
D’EMPORDÀ ja té la seva
monografia dels Quaderns de la
Revista de Girona, que publica la
Diputació. L’acte de presentació del
llibre, ahir a la vila empordanesa, va
comptar amb la presència de
nombroses autoritats i, naturalment,
també dels autors de l’obra, Antoni
Egea i Erika Serna, que presenten
amb detall el municipi.

Recreació de la zona de lleure
que s’ha projectat entre el
jaciment i la platja.

NOU EQUIPAMENT PER AL JUNY

S’obrirà el Centre de
Recepció de Visitants
L’acord té en compte el nou Centre de Recepció de Visitants que, en
principi, obrirà portes a mitjans de
mes de juny. «Suposarà un salt qualitatiu i la modernització del jaciment», va dir l'alcalde. Les obres de
construcció d'aquest espai es van
iniciar ara fa cinc anys, el 2010, però
van quedar encallades. «Les obres
arrencaran de nou i l'espai comptarà
amb un restaurant, una zona audiovisual, una biblioteca i una botiga»,
va afegir Puig, i va considerar que a
mitjan juny ja haurien d’estar fetes
les concessions de tots els establiments de edifici. ACN L’ESCALA

El projecte inclou un giratori
que regularà la circulació d'entrada i sortida a aquesta zona i una
nova connexió per a vinanants
entre el passeig d'Empúries i l'espai d'aparcament. També està previst que s'habiliti una zona perquè
els autocars puguin deixar els passatgers prop del jaciment i una altre zona d'aparcament.
En principi, l'alcalde de l'Escala, Estanislau Puig, va explicar
que, de moment, l'aparcament es
farà de forma provisional i no serà
de pagament. «Més endavant haurem de mirar quina fórmula de
gestió es troba o si hem de fer alguna concessió», va apuntar.
Per dur a terme aquests passos,
l'acord conté un punt en el qual l'Ajuntament de l'Escala accepta cedir a la Generalitat la titularitat d'una part de la finca, actualment de
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propietat municipal, on es troba
l'edifici que ha d'allotjar el Centre
de Recepció de Visitants així com
l'ús d'una part del nou aparcament
exterior, uns . metres.
Per la seva part, la Generalitat
iniciarà els tràmits per fer efectiva
la cessió d'ús d'un espai de les mateixes dimensions a l'Ajuntament
de l'Escala: la zona que ara s'utilitza
com a aparcament interior per
que s'hi pugui crear la nova àrea de
lleure i serveis.
En tercer lloc, l'acord preveu impulsar la renovació del conveni
marc de col·laboració entre els
dues institucions i el Museu d'Arqueologia de Catalunya per potenciar encara més el jaciment.
«És una vella aspiració que teníem els ciutadans de l'Escala,
poder participar de manera activa en les línies de gestió del Museu

i d'Empúries perquè fins ara han
viscut realitats gairebé separades», va explicar el batlle.
El nou acord permetrà coordinar activitats culturals conjuntes
com concerts i permetrà que el
consistori pugui tenir veu en la difusió i promoció del conjunt arqueològic així com també en la
protecció, conservació i recerca del
patrimoni històric local.
«Per nosaltres, sense exagerar, és
una fita històrica perquè fa anys
que perseguíem un conveni així,
des de l'inici dels ajuntaments democràtics», va dir Puig.
La signatura es va dur a terme
en el marc de la reunió del Consell
Assessor de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de l'Escala, que es va
celebrar, de forma extraordinària
ahir al matí, a la biblioteca del jaciment d'Empúries.

Mor Lluís Marsans, el pintor de
les biblioteques i de Proust
BARCELONA | EFE

Lluís Marsans, el pintor de les biblioteques i dels dibuixos i gravats
inspirats en l'obra de Marcel Proust, que estiuejava a Cadaqués, va
morir la matinada de dissabte als
 anys d'edat a Barcelona.
Marsans va ser un dels grans artistes més desconeguts que va
desenvolupar al llarg de la seva
vida una pintura intimista i refinada, però difícil de catalogar que,

no obstant, el va fer ser present en
algunes de les millors col·leccions
d'art del continent europeu.
Les seves «biblioteques», quadres plens de llibres ordenats a manera de les biblioteques, amb petits detalls de color com unes ulleres o una petita estatueta, es van
exposar en les principals galeries
de París, Barcelona i Madrid. Es va
donar a conèixer al món de l'art
gràcies també als gravats i dibuixos.

