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ARXIU GELI ANTICÓ

Unió veïnal contra el
descontrol a Sant Joan
La Coordinadora Josep Casero vol frenar la inseguretat
DIJOUS 3 | SEGURETAT
REDACCIÓ FIGUERES

Quatre associacions veïnals del sector
oest de la ciutat de Figueres creen la Coordinadora Josep Casero per posar fre al descontrol al barri de Sant Joan. La nova plataforma, presidida per Francisco Sánchez,
representa el Juncària Parc Bosc, el Culubret, les Vivendes del Parc i el Turó BaixNova Estació. Quatre nuclis urbans que
pateixen els efectes “del descontrol” que
es genera des del barri de Sant Joan, on viu
la majoria de la comunitat gitana de la ciutat. La Coordinadora Josep Casero va presentar al ple del passat  de març una moció d’urgència motivada “per la preocupa-

ció creixent entre els nostres veïns respecte
a la seguretat, incivisme i degradació que
sofrim”. Les macrobatudes policials a Sant
Joan i el Culubret contra el tràfic de drogues i els problemes constants que es generen amb els talls de consum elèctric van
ser el detonant d’aquest “crit desesperat”
de les associacions. La nova plataforma va
instar l’Ajuntament “a la posada en funcionament, amb caràcter d’urgència, de càmeres de seguretat”.
La problemàtica ha persistit durant tot
l’any a Sant Joan, on la policia municipal,
els Mossos d’Esquadra i tècnics d’Endesa
han col·laborat en constants dispositius i
inspeccions per detectar el frau elèctric i
desmantellar cultius de marihuana.
SANTI COLL

Adela Geli Anticó, en un búnquer per a fusell metrallador.

El patrimoni militar de
Garriguella veu la llum
Adela Geli Anticó desenterra 380 búnquers abandonats
DIJOUS 16 | PATRIMONI
REDACCIÓ GARRIGUELLA

Sessió del ple en què la Coordinadora va presentar una moció d’urgència.

Els búnquers de Garriguella sempre han
format part del paisatge quotidià de l’arquitecta Adela Geli Anticó (Garriguella,
). Quan li va tocar plantejar-se el treball de final de carrera no va dubtar a analitzar aquest patrimoni desconegut. Amb
la complicitat de l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE), aquest llegat ha quedat
plasmat en el llibre Recórrer la Garriguella
fortificada. Desxifrant els búnquers: arquitectura i paisatge que l’autora va presentar
el passat  de març al Col·legi d’Arquitectes de Figueres acompanyada de Joaquim

Tremoleda, vicepresident de l’IEE. Geli ha
catalogat l’existència de fins a  búnquers, que converteixen Garriguella en un
dels pobles amb més presència d’aquest
tipus de construccions a Catalunya. De fet,
la comarca aglutina el  de tots els construïts, concretament . dels . que
es volien aixecar inicialment.
L’origen d’aquest patrimoni el trobem
en el desembarcament dels aliats a Normandia, el . És aleshores quan Franco,
atemorit per una possible invasió, decideix
fortificar tota la serralada Pirinenca. És
l’anomenada Línia Pirineus. Es preveia fer
. búnquers, tot i que finalment se’n
construïren ..
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Presenten la
primera biograﬁa
de Martínez Lozano
 Presenten la primera biografia de l’artista Josep Martínez Lozano, Viure per pintar.
Escrita per Thaís Gómez en
col·laboració amb el net de
l’artista i director del Museu
de l’Aquarel·la de Llançà,
Eduard Martínez, on s’esbossa la personalitat del creador.
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Sancions de ﬁns a
1.500 ¤ per als amos
incívics de gossos

Maverick Viñales
primer líder de GP
a la cursa de Qatar

Neix la marca
promocional
«Conill de Vilafant»

 Figueres passa a l’acció
amb sancions de fins a .
euros contra l’incivisme dels
amos de gossos. Medi Ambient i la Guàrdia Urbana actuen amb el lema Ens emmerdes la ciutat davant un problema que genera múltiples
queixes veïnals.

 Maverick Viñales va donar
el cop amb una victòria per
començar el Mundial de
MotoGP, en el circuit de
Losail (Qatar). El pilot empordanès de l’equip Yamaha després d’imposar-se a la cursa
de Qatar presenta candidatura per al Mundial.

 La cunicultura Lourdes Tarradas impulsa la marca Conill de Vilafant, que permet
identificar i apropar el producte de la Granja Caules, la
segona explotació més important a l’Empordà i el Gironès amb l’objectiu d’apropar
el producte al consumidor.

Els Bombers demanen
la millora del Parc
 Els Bombers de Figueres van fer
sentir les seves queixes per la manca de recursos. El setembre s’inicià
la rehabilitació de les instal·lacions.

