
La portaveu d’ERC a l’Ajunta-
ment de Figueres, Agnès Lladó, es
felicita d’haver desbloquejat el
traspàs de la presó vella des del De-
partament de Justícia al d’Ense -
nyament. Reunida amb els conse-
llers amb competència en aquest
tràmit, Lladó ha traslladat «la ne-
cessitat urgent de fer la cessió d’ús
de l’immoble perquè, com més
aviat millor, es pugui desllorigar el
projecte de construcció de l’Escola
Carme Guasch i Darné al solar del
vell centre penitenciari».

La regidora figuerenca ha trac-
tat aquest tema amb el vicepresi-
dent i conseller d’Economia, Pere
Aragonès; el conseller d’Ensenya-
ment, Josep Bargalló, i la conselle-
ra de Justícia, Ester Capella. En la
reunió, els consellers han adoptat
el compromís  que la signatura
per oficialitzar el traspàs es forma-
litzi el  de novembre.

«Sense cap de mena de dubte,
aquesta és una gran notícia per a
tota la comunitat educativa, no no-
més de l’Escola Carme Guasch. És
i serà molt positiu per al centre,

però també per al barri i per a tota
la ciutat», diu Lladó, que insisteix
que «aquest projecte no podia
continuar aturat, estava enquistat
i s’havia de buscar una sortida de
forma urgent, molt urgent». «Hem
posat fil a l’agulla amb la Conselle-

ria d’Economia, en concret amb
Patrimoni, propietari de l’immo-
ble, i amb les dues altres conselle-
ries implicades, per no deixar pas-
sar ni un dia més. El resultat ja el
tenim a sobre la taula», afirma la
portaveu republicana.

Durant la reunió, el titular d’En-
senyament també ha mostrat la
seva voluntat d’apostar per situar
a l’edifici de la presó usos educa-
tius i formatius i, al mateix temps,
s’ha compromès a aportar la
quantitat que es consideri oportu-
na per donar suport a la redacció
del projecte constructiu. Cal recor-
dar que l’Ajuntament de Figueres
ja va decidir el , a petició
d’ERC, incloure al pressupost una
partida de . euros per re-
dactar el projecte.

Dotze anys en mòduls
L’Escola Carme Guasch es va
inaugurar el  i, des de llavors,
es troba en mòduls prefabricats.
Dotze anys després, el projecte
per traslladar-se a un edifici s’ha
desbloquejat i, en aquest sentit,
Agnès Lladó afirma que «aquesta
és la línia de treball que necessita
Figueres». «Cal que des del con-
sistori lluitem pels interessos i les
necessitats del municipi, dema-
nant i lluitant fins a l’extenuació
per la implicació d’altres adminis-
tracions», conclou la regidora.
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Justícia cedeix l’ús de la presó vella a
Ensenyament perquè s’hi faci l’escola 
La portaveu d’ERC a Figueres s’ha reunit amb tres consellers per desbloquejar aquest tràmit
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Agnès Lladó, amb els consellers Aragonès, Bargalló i Capella.
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Rubén Pérez, de l’Ins
Olivar Gran, guanya 
el Concurs de Barista

Rubén Pérez, estudiant de n
del cicle formatiu de grau mitjà de
Serveis en Restauració de l’Institut
Olivar Gran de Figueres, es va pro-
clamar guanyador de la a edició
del Concurs del Barista, que orga-
nitza Cafès Cornellà i que es va ce-
lebrar a La Sitja de Fornells de la
Selva, el  d’octubre. Rubén Pérez
i la segona classificada, Anna Me-
del, van participar, l’endemà, en el
è Campionat del Barista de Ca-
talunya, al Centre Cultural La Sitja
de Fornells de la Selva. I es dona la
circumstància que qui va aconse-
guir el títol de la final autonòmica
va ser Anna Medel.
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