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Navarcles aixecarà
la nova biblioteca al
costat de l’auditori
a principi d’any

L’Ajuntament té 1,9 milions per iniciar l’obra, però no
sap quan l’acabarà perquè quedarà mig milió pendent
�
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L’Ajuntament de Navarcles pre-
veu iniciar a principi d’any les
obres d’ampliació del centre cul-
tural, amb una nova biblioteca i un
hotel d’entitats que s’afegiran al
teatre-auditori i l’escola de músi-
ca, que ja formen part d’aquest
complex des que es va inaugurar
fa sis anys. El consistori va encar-
regar el projecte executiu a la Di-
putació de Barcelona, i el seu pre-
sident, Antoni Fogué, el va presen-
tar ahir a les autoritats municipals.

El projecte preveu un edifici de
tres plantes amb una façana vi-
driada, connectat a l’actual per
mitjà d’una estructura interior
que ja s’està construint amb els
ajuts que Navarcles ha rebut en-
guany amb el nou pla anticrisi
del govern central. Aquestes obres
s’acabaran abans de final d’any, i
mentrestant es preveuen licitar
les dues primeres fases de l’am-
pliació, per a les quals el consistori
ja ha lligat els prop de  milions
d’euros que costaran. Amb aquests
treballs «es farà el gros de l’obra,
que inclouria tot l’embolcall i una
bona part de la biblioteca», segons
va explicar ahir l’alcalde, Llorenç

Ferrer. Després quedarien les dues
darreres fases, de prop de mig mi-
lió d’euros, per a les quals encara
no hi ha data perquè se n’ha de
buscar el finançament. En aquest
sentit, Ferrer va apuntar que es
tracta d’un projecte necessari
«però de llarg recorregut i com-
plex», i per la seva banda, Antoni

Fogué va remarcar
que «malgrat les difi-
cultats econòmiques, la
Diputació també intentarà
fer el màxim esforç per tal que
aquest equipament pugui ser una
realitat el més aviat possible».  

Un cop acabat, el nou complex
s’ha de convertir en el punt neu-
ràlgic de l’activitat del poble, i «és
un primer pas de cara a la racio-
nalització dels espais culturals»,
que ara estan dispersos, segons va
apuntar l’alcalde. I és que aquest
complex esdevindrà un gran cen-
tre d’equipaments de més de .
metres quadrats de superfície
construïda, amb una plaça enjar-
dinada inclosa, i que en el seu
conjunt ocuparà tota una illa com-
presa entre els carrers Generalitat,
Mura, Talamanca i Rocafort.   

La futura biblioteca, que ha de
substituir la que actualment hi ha
ubicada sobre l’ambulatori, es dis-
tribuirà entre les dues plantes in-
feriors. La part baixa tindrà accés
des de la plaça que dóna al carrer
de Mura, i encabirà la biblioteca in-
fantil i les zones d’informació i
préstec. A la primera planta, on es
podrà accedir des de l’avinguda de

la Generalitat, hi haurà el fons bi-
bliogràfic, una aula de suport, i
dues sales polivalents i una altra
aula per compartir entre la bi-
blioteca i l’hotel d’entitats. Final-
ment, la planta superior es reser-
varà a les entitats, amb cinc sales
i sis despatxos. Aquesta planta
enllaçarà amb l’actual cafeteria,
que també s’ampliarà i es dotarà de
serveis de cuina. Igualment, amb
aquestes connexions es guanyaran

espais de suport a l’actual teatre-
auditori, com ara dos bucs musi-
cals, una sala d’assaig, diversos
magatzems i un camerino.

Fogué també va visitar ahir les
obres que s’estan fent al passeig
Àngel Vivó, finançades per la Di-
putació, i que consisteixen en una
ampliació de les voreres, la cons-
trucció de dos passos de vianants
elevats i la renovació de la xarxa
d’aigües, entre d’altres.
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Abans de visitar Navarcles,
el president de la Diputació

de Barcelona, Antoni Fogué, va
inaugurar les obres de restauració i
consolidació de l’església de Santa
Maria de Matadars, al Pont de Vilo-
mara, acompanyat per l’alcalde d’a-
questa població, Cecilio Rodríguez.
Els treballs, que han estat a càrrec
de la Diputació, han permès a
aquest temple preromànic recupe-
rar una bona part de la seva es-
plendor original, gràcies a l’estabi-
lització de l’estructura de l’edifici,
la reparació de les cobertes i les fa-
çanes i l’ordenació del seu entorn.

�

El Pont inaugura
l’església restaurada

Una imatge virtual de l’interior de la futura biblioteca municipal
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Actuació del grup Suite a la 1a edició del Fruits Rock, l’any passat 

ARXIU/JOSEP ROJAS

La a edició de la Setmana de la
Joventut de Sant Fruitós –adreça-
da a joves d’entre  i  anys– co-
mença avui amb un taller per
aprendre a fer arracades i collarets
i una xerrada  per consumir menys.
La setmana –que no ho és tècni-

cament perquè en durarà gairebé
tres, fins al  d’octubre– serà mar-
cada per la concentració dels ac-
tes a la renovada sala polivalent
Nexe. De fet, de la quinzena d’ac-
tivitats programades, el  es
fan en aquest recinte renovat. 

Les activitats més destacades

són la a edició del concurs de mú-
sica jove Fruits Rock, que tindrà un
concert de Kòdul  –guanyadors de
l’any passat–, i les  hores de vo-
leibol. Tant una com l’altra ja es fe-
ien l’any passat. Tots els actes cos-
taran a l’àrea de Joventut entre
. i . euros.

RAMON ARAN | SANT FRUITÓS

El concurs de grups joves i les 12 hores de voleibol, el més destacat�

Sant Fruitós obre la Setmana de Joventut,
que centrarà els actes a la nova sala Nexe

• Pisos d'1 i 2 habitacions, ideal joves
• Dúplex de 3 habitacions més estudi
• Grans terrasses amb fabuloses vistes
• Acabats de 1a qualitat

INFORMACIO SET/CASES
 TEL. 93 872 47 02
 C/ Bruc, 126 - Manresa

HABITATGES NOUS ESTRENAR MOLT CÈNTRICS
PREU

SÚPER
REBAIXAT

120.000 EUR.

Sense entrada. Totalment finançats!


