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■Vidres trencats, portes i finestres
destrossades i grafits que embru-
ten la façana. Aquesta és l’actual
situació de l’històric càmping
Pous de Figueres, que deixa enrere
la seva època daurada amb la de-
gradació de les seves instal·la-
cions. L’edifici del restaurant, als
peus de la carretera N-II a l’accés
nord de Figueres, ha patit nom-
broses destrosses que en els úl-
tims mesos han malmès progres-
sivament el popular immoble. 

Des de l’Ajuntament, el regidor
de Seguretat, Pere Casellas, diu
que la Guàrdia Urbana en té cons-
tància però concreta que no hi han
sigut requerits. A més, tot indica
que l’espai està ocupat il·legal-
ment, tot i que no s’ha confirmat.
Sovint s’hi pot veure roba estesa
en una de les plantes superiors, hi
ha finestres que s’han anat tapiant
progressivament i s’hi han vist
persones i algun gos a l’interior.

L’aspecte de l’emblemàtic càm-
ping va començar a degradar-se
aquest estiu, tot i que va tancar
l’activitat el . El primer dels
desperfectes visibles van ser pin-
tades en diversos punts de la part
més alta de l’edifici i progressiva-
ment s’han produït més destros-
ses que han malmès el mobiliari.

Malgrat estar en desús, els vi-
dres i els accessos es mantenien
tancats i en bon estat, però darre-
rament els actes vandàlics han
malmès les obertures i els vidres.
Precisament per mantenir l’espai
tancat s’hi han col·locat reixes me-
tàl·liques protectores. 

El regidor d’Urbanisme, Xavier
Amiel, diu desconèixer si hi ha un
projecte per revitalitzar-lo, tal com

s’havia apuntat fa dos anys, quan
l’Ajuntament va canviar el plane-
jament dels terrenys de sòl no ur-
banitzable per incloure-hi l’ús per
a càmping.

Projecte fallit
El  una empresa francesa es
va interessar per llogar la finca i
impulsar-hi un ambiciós projecte
de càmping  per a . persones
a tocar de l’N-II que no s’ha arribat
a executar. Es va fer una modifica-
ció puntual del planejament però
l’impulsor va abandonar la inicia-
tiva. La modificació va passar per
la comissió d’Urbanisme de Giro-
na, que va demanar a l’Ajunta-
ment que s’hi fessin unes correc-
cions, però en no haver-hi cap pro-
jecte no es va recuperar fins al de-
sembre del . 

Aleshores, l’alcaldessa Marta
Felip defensava que no hi havia
cap projecte concret però que
l’equip de govern volia incloure
l’ús de càmping en aquest àmbit
per tal d’atraure interessats a po-
sar-hi en marxa algun tipus
d’equipament i va portar a apro-
vació el text refós, que es va apro-
var en un segon intent en el ple de
gener del . 

Destrosses a l’històric càmping Pous 
És l’únic immoble de Figueres que s’havia destinat a aquests usos i en els darrers mesos ha patit nombrosos actes vandàlics
Grafits i destrosses en vidres, portes i finestres degraden l’estructura del popular edifici als peus de la carretera N-II
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 EL CÀMPING POUS s’ubica en un punt privilegiat, a peu de carretera i en una de les principals vies d’entrada i sortida
de Figueres, la qual cosa el va convertir durant anys en un punt de referència. Façana principal del restaurant del
càmping Pous, on s’observen les pintades i un gos negre a la terrassa superior al costat esquerre. Obertures de l’edi-
fici malmeses. Destrosses a l’interior de l’immoble, on hi ha una reixa metàl·lica que talla l’accés. F FOTOS: CONXI MOLONS 
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FIGUERES

El càmping Pous
està tancat des del
2003 però les
instal·lacions han
començat a patir
actes vandàlics
des d’aquest estiu

 LA FOTÒGRAFA CLARA GROMACHES ACOSTA L’ÍNDIA MÉS AUTÈNTICA.
La seu a Figueres del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va inaugurar
divendres l’exposició Entropia i paisatge urbà a l’Índia, de Gromaches, en la
qual documenta una part de l'Índia tradicional fugint d'exotismes i imatges es-
tereotipades. És un retrat de pobles anònims, d'arquitectura quotidiana i d'ur-
banisme espontani, allunyat dels edificis icònics de l’Índia. 

Retrats de l’Índia més tradicional
BORJA BALSERA

DdG CASTELLÓ D’EMPÚRIES

■ La Fundació Humana va reco-
llir . quilos de tèxtil usat a
Castelló d’Empúries durant tot el
 per donar-li una segona vida
mitjançant la reutilització o el re-
ciclatge. Aquest registre represen-
ta un augment del , respecte
l’any anterior (. kg). 

L’any passat els donants van di-
positar la roba, el calçat, els com-
plements i el tèxtil de la llar que ja
no utilitzaven als contenidors de

color verd de la Fundació. El ser-
vei de recollida selectiva del tèxtil
és gratuït i representa un estalvi
per als municipis adherits. 

Les tones recuperades per la
Fundació equivalen a . pe-
ces de roba la gestió de les quals
implica un doble benefici: el pri-
mer és ambiental, perquè en re-
dueix la generació de residus i
contribueix a la lluita contra el
canvi climàtic. 

La reutilització i el reciclatge
del tèxtil durant l’any passat van
representar un estalvi de  tones
de CO a l’atmosfera. Un estudi de
la Comissió Europea indica que
per cada quilo de roba recuperat
i no incinerat es deixen d’emetre
, kg de CO. 

El benefici social consisteix en
la creació de llocs de treball inclu-
sius, estables i de qualitat: la Fun-
dació Humana genera un lloc de
feina indefinit per cada . kg
de tèxtil recollits. A més, els recur-
sos obtinguts es destinen a projec-
tes socials. 

La responsable de la Fundació
a Catalunya, Àgata Soler-roig, as-
segura que Humana «contribueix
a fer més sostenible el sector de la
gestió de residus amb una visió
d’economia circular, ja que intro-
dueix de nou la roba a la cadena
de valor». 

La fundació es va crear  el 
i duu a terme programes de coo-
peració arreu del món, a l’Àfrica,
Amèrica Llatina i l’Àsia. 

Recuperen més de 18 tones de roba
a Castelló per donar-hi usos socials
Equivalen a 41.000 peces
de roba que tindran una
segona vida mitjançant la
reutilització o el reciclatge
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