
Artés preveu disposar d’aquí a
un parell d’anys d’un gran equi-
pament cultural a la plaça Vella
que inclourà l’actual museu d’his-
tòria, espais per a activitats poli-
valents, i un alberg. S’ubicarà just
al costat de l’actual museu,  apro-
fitant un edifici ara en desús que
l’Ajuntament va adquirir fa uns
anys, i que s’haurà de rehabilitar.

L’Ajuntament va presentar ahir
públicament el pla director del fu-
tur complex, i ara en redactarà el
projecte per fases amb la intenció
de començar les obres aquest ma-
teix any. La idea és poder-lo posar
en funcionament, com a mínim
una part, al llarg del 2020, segons
l’alcalde, Ernest Clotet.

El museu d’història Pare Faure
d’Artés va obrir portes en un edi-
fici al costat del campanar, però és
de tres plantes i de difícil accessi-
bilitat. Calia buscar un altre em-
plaçament o posar un ascensor, i
s’ha optat per aprofitar l’edifici an-
nex, connectar-los i, així, disposar
de més espais d’ús públic.

La proposta passa per mante-

nir l’estructura exterior de l’edifici
annex, però fer un buidatge del
seu interior, en desús i molt dete-
riorat, i reconstruir-lo. A més,
s’aprofitarà per anivellar-lo a l’edi-
fici del museu, perquè ara l’un i
l’altre no coincideixen. També es
construirà un ascensor entremig
dels dos per comunicar-los.

A la tardor es preveu que co-
mencin les obres de buidatge de

l’edifici i d’assegurar l’estructura,
i de cara a l’any que ve es construi-
rà l’ascensor i s’anirà avançant en
les fases posteriors de reconstruc-
ció interna i condicionament de
l’edifici. En total, el projecte costa
uns 800.000 euros. Per a la prime-
ra fase, que en costa 200.000,
l’Ajuntament disposa de 50.000
euros de la Diputació, i de 70.000
més dels fons Feder per a l’ascen-

sor. Per a la resta, hi ha ajuts de-
manats a Generalitat i Diputació.

El museu d’Artés, que ara obre
un cop el mes, té un recull d’estris
i eines antigues, vinculades amb
la verema o el passat industrial,
entre altres. L’ampliació permetrà
potenciar com a centre d’inter-
pretació altres vessants com les
guixeres, el molí d’oli, o la torre de
la Cabra d’or. A més, el nou com-
plex ha de servir «de punt de par-
tida» del turisme local, diu Clotet.
Per això es reservarà un espai d’al-
berg, pensant amb el Camí de
Sant Jaume o amb la furura via
blava del Llobregat, i la resta, ser-
virà d’espai polivalent per a expo-
sicions, xerrades, o actes diversos.  

Restes al descobert
L’exploració de l’edifici que ara es
restaurarà va treure a la llum part
de les antigues muralles medie-
vals i unes antigues tines de vi al
soterrani. La futura adequació
mantindrà les muralles com a pa-
ret, i permetrà visitar les tines a
través d’uns vidres al terra del pri-
mer pis.

JORDI ESCUDÉ ARTÉS

Artés dissenya el complex on ampliarà el
museu, i que serà sala polivalent i alberg
S’aprofitarà un edifici municipal adjunt ara en desús a la plaça Vella, que s’adequarà per fases fins al 2020

AJUNTAMENT D’ARTÉS

Imatge simulada del complex, per la part posterior, amb l’ascensor
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Captura d’una de les imatges del vídeo on surt Jordi Pesarrodona 

El regidor de Sant Joan de Vila-
torrada Jordi Pesarrodona, que va
popularitzar la imatge en què
apareixia amb un nas vermell al
costat d’un agent de la policia, és
una de les cares visibels de la cam-
panya «Demà pots ser tu», amb
què Òmnium Cultural i altres en-
titats volen denunciar actituds
que consideren que són una vio-

lació dels drets humans per part
de l’Estat espanyol, des de la cen-
sura fins a l’empresonament de
polítics. En el vídeo apareixen per-
sones multades, investigades o
condemnades per fets d’aquest ti-
pus, com Pesarrodona, o també
Jordi Cuixart, Valtònyc, Pablo Ha-
sél, Cristina Fallarás, Helena Ma-
leno, Cassandra, Mercè Alcocer i
César Strawberry. 
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Jordi Pesarrodona, cara visible
d’una campanya d’Òmnium

Els equips d’atenció primària
del Bages, de l’Institut Català de la
Salut a la Catalunya Central, orga-
nitzen avui caminades i activitats
per promoure l’exercici físic en el
Dia Mundial de l’Activitat Física.
Hi col·laboren entitats i col·lectius
locals de les diverses poblacions. 

La més matinera serà la de Sant
Joan, amb sortida a 2/4 de 10 des
de davant del CAP, amb un itine-
rari circular de 8 quilòmetres amb
avituallament al santuari de Jon-
cadella, mentre que a Artés es pre-
veuen tres rutes de mig quilòme-
tre, 1,5 i 5 quilòmetres, totes tres
amb sortida a les 10 des del parc
de Can Crusellas. 

A Cardona, es muntaran quatre
recorreguts segons les caracterís-
tiques i l’edat dels participants,
amb esmorzar i ball amb la mas-
cota Càrdio al final. A Navàs, hi
haurà una caminada i un taller de
tonificació a les 10 davant del CAP.

La sala de plens de Sant Vicenç
acollirà una xerrada el 19 d’abril
sobre «Lesions més habituals i
nutrició aplicada a l’esport», a 2/4
de 5 de la tarda.
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Municipis del
Bages caminaran
avui per celebrar
el Dia Mundial de
l’Activitat Física  

SOLIDARITAT

Una calçotada recull
fons per a un hospital

L’empresa bagenca Conserves
Ferrer organitza demà una jorna-
da solidària amb calçotada a les
seves instal·lacions de la carretera
de Santpedor a Navarcles, a partir
de les 11 i oberta a tothom. Hi hau-
rà música, tallers, jocs, esport i
una tómbola, i els diners seran en
benefici d’Althaia per a la cons-
trucció del futur Hospital de Dia
d’Oncologia i Hematologia. 
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