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aparcament i s’obrirà una
plaça on els autobusos de
turistes podran deixar els
visitants que van al monument, com a zona de càrrega i descàrrega.
Aquests canvis impliquen que l’Ajuntament de
l’Escala cedeix a la Generalitat una finca municipal, on s’ha fet el centre de
visitants (de 2.140 metres
quadrats) i també un terreny de 2.860 metres que
ara s’usa com a aparcament municipal als estius.
Al seu torn, la Generalitat
cedirà un espai de les mateixes dimensions per
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A l’esquerra, imatge virtual de la nova zona de lleure. A la dreta Joan Pluma i Estanis Puig davant el centre de visitants ■ JOAN CASTRO / ICONNA

Nova zona de lleure i un únic
aparcament a Empúries
a L’Ajuntament de l’Escala i la Generalitat signen un acord per potenciar el monument i millorar-ne
els accessos i l’entorn a Estarà a punt a l’estiu, coincidint amb l’obertura del centre de visitants
Mar Vicente
L’ESCALA

Potenciar el jaciment arqueològic
d’Empúries,
acostar el monument als
ciutadans per fer que el
nombre de visitants creixi
fins a un 20% i que l’Escala
i Empúries deixin de viure
d’esquena. Aquests són els
principals objectius de
l’acord de col·laboració
que van signar ahir l’Ajuntament de l’Escala i el Departament de Cultura de
la Generalitat. Les primers actuacions d’aquest
conveni, que van signar
l’alcalde del municipi, Es-

tanis Puig, i el director general de Patrimoni, Joan
Pluma, serà la reordenació dels accessos i l’entorn
abans d’aquest estiu.
Coincidint amb la posada en funcionament del
nou centre de visitants
–previsiblement al mes de
juny– el jaciment d’Empúries estrenarà una nova
zona de lleure i passarà a
tenir un únic aparcament,
de 532 places, en un espai
de 25.000 metres quadrats. Aquest aparcament
començarà a funcionar
aquest estiu de manera
provisional i després es donarà a concessió. Donarà

servei tant al jaciment arqueològic com també a les
platges i es reservarà un
espai per als clients de
l’Hostal Empúries. Per
tant, s’unifica un espai
que actualment està dividit en tres.
La posada en servei del
nou pàrquing permetrà
treure els vehicles de l’interior del conjunt arqueològic. L’aparcament actual
desapareix i es convertirà
e n una zona de lleure ideada pel paisatgista Martí
Franch. A més, s’aprofitarà per reordenar tots els
accessos. Es farà un petit
giratori d’accés al nou

Connectar jaciment i passeig
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La nova zona de lleure i serveis que s’instal·larà on ara hi
ha l’aparcament del jaciment
s’ha encarregat a l’equip del
paisatgista Martí Franch, que
per exemple ha estat premiat
per la recuperació del paratge de Tudela un cop enderrocat el Club Med, al cap de
Creus. Franch va explicar que
serà “un passeig alternatiu
amb racons entre dunes i
pins” a base de passarel·les
de fusta que connectaran el
jaciment amb el passeig
d’Empúries, que rep un milió

‘Quaderns de la
Revista de Girona’
dedicat al Far

de visitants l’any però que viu
al marge del jaciment. Es preveu reproduir unes dunes i fer
un mirador a les restes arqueològiques, i també diversos accessos a la platja a més
de racons per descansar o
menjar alguna cosa. Es vol
evitar que sigui una zona de
pícnic tradicional. Les actuacions a Empúries es van
anunciar en el marc de la reunió del consell assessor de
Cultura i Patrimoni de l’Escala, que es va fer a la biblioteca
del jaciment.

EL FAR D’EMPORDÀ

Quaderns de la Revista de
Girona ha publicat una
monografia dedicada al
municipi del Far d’Empordà. El llibre l’han escrit Antoni Egea i Erika Serna,
que fan una aproximació a
la història, la societat, el

patrimoni, la cultura i
l’economia del poble altempordanès. L’acte, a què
han assistit prop d’un
centenar de veïns, es va
fer ahir i va servir per parlar de la part menys coneguda del Far, que sí que és
lloc de referència com a
mirador privilegiat de
l’Empordà. ■

Joan Pluma
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONI
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“Serà un salt
importantíssim. Estem
sacsejant una situació
que arrenca després
de la guerra”
Estanis Puig
ALCALDE DE L’ESCALA

crear la zona de lleure.
Aquestes actuacions se
sumen a la inversió d’1,3
milions que faran la Generalitat i La Caixa en el projecte Patrimoni en Acció.
Tot plegat permetrà “donar més qualitat a un espai molt potent”, segons
destacava el director general de Patrimoni. Joan
Pluma va dir que Empúries “ha viscut molt temps
de portes endins” i que ara
es treballa per canviar-ho.
“Ha de ser espai de referència”, assegurava. L’alcalde, Estanis Puig, destacava l’impuls que suposarà per a Empúries aquest
acord que considera “històric”. ■

Un 6% més usuaris
a l’OMAC de Figueres
J. Recasens
FIGUERES

Redacció

“Apostem per l’ús
social del patrimoni,
perquè més gent
conegui Empúries”

La presentació ahir dels ‘Quaderns de la Revista de Girona’
dedicat al Far d’Empordà ■ MIQUEL MILLAN

L’Oficina
Municipal
d’Atenció al Ciutadà
(OMAC) de Figueres va
atendre el 2014 un 6%
més d’usuaris que l’any
anterior. Això suposa
49.840 persones i una mitjana diària de 202 usuaris.
El temps d’espera s’ha reduït i és de 8.01 minuts de
mitjana. Alhora, s’ha aug-

mentat el temps d’atenció
per usuari, de 8.52 minuts
de mitjana. Des de l’oficina
expliquen que la millora
en el servei ha estat possible per l’agilitació en els
tràmits administratius de
les gestions de totes les
àrees de l’Ajuntament que
hi participen. El regidor,
Pere Giró, es mostra satisfet per “l’organització eficaç i l’optimització dels recursos disponibles”. ■

