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PORTADA:

Les darreres setmanes s’han enderrocat 

tres cases deshabitades del carrer Sabate-

ria de Baix que estaven en mal estat i que 

l’Ajuntament havia adquirit temps enrere. 

L’espai, de més de 200 metres quadrats 

servirà, de moment, per ampliar l’aparca-

ment de cal Viladàs. L’Ajuntament compta 

ara amb un ampli espai que pot servir més 

endavant per a equipaments municipals. 

Si es tirés endavant creiem que hauria de 

tenir un projecte adequat al seu entorn.

(Foto: Joan Pijuan)

Unes altres obres que l’Ajuntament està 

duent a terme els darrers dies són les de la 

remodelació de la subestació elèctrica de 

l’avinguda de Jaume Mestres.
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Entrevista a Magalí Ortiz on ens explica 

la seva vinculació amb el prestigiós xef 

Ferran Adrià i què desenvoluparà en el 

seu nou projecte d’El Bulli1846.
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