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Les obres de pavimentació
i millora del Palau dels
Comtes comencen demà
a La proposta descrita en el projecte busca un canvi de paviment que s’adequi
a la rellevància de l’edifici a Els treballs s’allargaran uns cinc mesos
Joan Puntí
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Dilluns, començaran els
treballs de pavimentació
del pati del Palau dels
Comtes (o claustre del
convent de Sant Domènec), un projecte que busca l’adequació de l’espai a
la rellevància de l’edifici
que l’envolta. Actualment,
és el punt de trobada de diverses dependències municipals, entre què l’ajuntament de Castelló d’Empúries, el casal i la sala municipal i està situat en un
lloc neuràlgic del poble.
Durant el temps que durin les obres, uns cinc mesos aproximadament, l’accés al claustre restarà tancat a tota classe de vehicles. A partir del demà dilluns, per estacionar caldrà fer ús d’altres zones
habilitades al municipi,
com per exemple la plaça
de la Moneda o la plaça
Francesc Macià.
Els treballs s’han adjudicat a Rubau Tarrés SAU
per un preu de 301.821
euros, una xifra prou inferior al 380.448 euros que
era el preu de sortida
del concurs. El contracte
amb l’empresa adjudicatària es va formalitzar el dia
20 del mes de gener, 21
dies després de l’adjudicació del contracte. Inicialment, van presentar-se al
concurs fins a set empre-

La Mostra del Vi de l’Empordà es farà al voltant de Sant
Pere ■

El pati del Palau dels Comtes, en una imatge recent ■ AJ. CASTELLÓ
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301.821

euros és el cost dels treballs
d’adequació i millora del paviment que executarà Rubau
Tarrés SAU.

ses. Finalment, només va
quedar Xavier Alsina SA i
Rubau Tarrés SAU. Les
altres es va considera que
no havien demostrat la
solvència tècnica per fer
els treballs
Ara mateix, el paviment que hi ha a la plaça és
de formigó, amb múltiples

pedaços que descobreix
que han estat executat en
diverses èpoques. A la part
central, hi ha l’escut municipal, un castell referit al
nom de la vila i al·lusiu
també al Palau del Comtes
d’Empúries.
Sota les galeries del
claustre es rebaixarà el
formigó i s’hi faran passar
les instal·lacions d’aigua i
llum. Es col·locarà pedra
de Sant Vicenç, buixardada tallada tipus llosa romana amb unes mides desiguals, igual a l’existent al
centre històric de la vila.
L’ala que falta del claustre
es remarcarà pavimentada igual que la resta i marcant amb pedra de Figue-

Ametller Origen obre
una botiga a Figueres
Redacció
FIGUERES

La companyia catalana
d’alimentació Ametller
Origen obre la seva primera botiga al carrer de l’Empordà número 82 el 20 de
febrer. Es tracta d’un espai de més de 500 metres
quadrats amb fruita i verdura de temporada i de co-

llita pròpia, un rebost amb
una gran varietat de cereals, conserves, espècies,
fruita seca, farines, etc.,
xarcuteria amb embotits
del país acompanyats de
formatges elaborats amb
llet (de cabra, vaca i ovella)
de granges de Catalunya.
també tindrà un corner de
sushi amb elaboracions fetes al moment, una peixa-

teria, de l’empresa Peixos
Puignau, amb peix fresc
de la llotja del dia i un espai
portat per un mestre forner, l’Elias Boulanger,
La nova botiga Ametller
Origen, la quarta de la demarcació de Girona, també tindrà un pàrquing
amb 51 places d’aparcament distribuïdes en dos
espais. En una segona fase

res el lloc on haurien estat
situats els pilars. El centre
del claustre es rebaixarà,
s’hi faran passar les instal·lacions de pluvials,
d’electricitat per a previsió de llum i el reg automàtic i es desplaçarà el punt
de càrrega per a cotxes
elèctrics.
La pavimentació es farà
amb peces de ceràmica
rectangular col·locades en
forma d’espiga. Al mig de
la plaça, tal com hi ha ara,
se situarà l’escut de la vila
de Castelló, però fet amb
acer patinable dins un
rombe de pedra. A les quatre cantonades de la plaça
està previst ubicar-hi
plantes arbustives. ■

es materialitzarà la millora de la mobilitat entre
l’establiment i la zona
d’aparcament públic dels
jutjats.
Ametller Origen és un
grup d’alimentació especialitzat en producte fresc
i elaborats, amb uns orígens agrícoles que es remunten a l’any 1830 al Penedès.
La companyia disposa
de camps al llarg de tot
l’eix mediterrani, més de
100 botigues a Catalunya,
a més de restaurants propis a Olèrdola, Sant Cugat
del Vallès i a la ciutat de
Barcelona. ■

La Mostra del Vi
de l’Empordà
es farà per Sant
Pere, al juny
a S’atén una vella petició dels

productors, que es queixaven sovint
de la proximitat amb la verema
Joan Puntí
FIGUERES

La Mostra del Vi de l’Empordà, que se celebra tradicionalment la primera
quinzena del mes de setembre, canviarà aquest
2020 de data. L’Ajuntament de la ciutat, d’acord
amb la DO Empordà i amb
els cellers, va avançar l’edició d’aquest any i la farà
coincidir amb la festa petita de la ciutat, Sant Pere.
Les dates establertes per a
la 36a edició seran els dies
26, 27, 28 i 29 de juny.
La regidora de Comerç i
Mercats, Ester Marcos, va
explicar ahir que el canvi
de dates era una vella reivindicació d’una bona part
dels cellers participants,
que es trobaven que la
mostra coincidia amb la
recollida del raïm. “Era un
perjudici sobretot per als
cellers més petits, que veien que no podien fer les
dues coses de cop i deixaven de venir”, assegura.
Aquesta circumstància,
remarquen des de l’Ajuntament, feia que es perdessin cellers. Marcos, per

altra banda, va justificar
que, amb les noves dates,
“ajudarem a fer ciutat”.
“Per Sant Pere hi ha la festa petita i la mostra contribuirà a fer festa.”
Una altra de les peticions dels cellers era l’horari. “No es tancava fins a
les 11 de la nit. Els cellers
ens deien que això provocava que al vespre «se ser-
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Inici. La mostra es farà del divendres 26 al dilluns 29, que
és el dia de Sant Pere.

vissin copes».” Ara s’avançarà l’horari de tancament a les 10 de la nit.
“Han demanat també
més professionalització”,
hi afegeix. En aquest sentit, es volen fer tasts “en
llocs emblemàtics” per
“sortir de la carpa” i també
una jornada dirigida a professionals. ■

