
Navarcles encara la recta final de
l’ampliació del centre cultural amb
l’adjudicació de les obres que per-
metran aixecar la nova biblioteca.
L’edifici connectarà amb el teatre
auditori i permetrà concentrar en
un sol equipament totes les acti-
vitats culturals del municipi.

Les obres s’iniciaran just després
de les eleccions municipals, a final
de mes, amb una durada màxima
prevista d’un any i mig. L’alcalde
navarclí, Llorenç Ferrer, preveu
que el nou edifici estigui llest i ope-
ratiu el novembre de l’any que ve.

La construcció és la tercera pota
del projecte cultural navarclí, que

va arrencar el  amb la inau-
guració del teatre auditori Agustí
Soler i Mas, un equipament que ha
dotat el poble de més bullici cul-
tural, amb activitats de tot tipus
que van des del desenvolupament
del Clam, el festival internacional
de cinema solidari, fins als espec-
tacles dels botiguers.

I si l’auditori és la primera pota
i l’edifici de la biblioteca la terce-
ra, la segona ha estat l’encaix que
s’ha construït per connectar els dos
pols culturals, una obra tècnica de
menys volum, però no per això
menys important.

A banda de la nova biblioteca,
l’edifici que es començarà a aixe-

car a final de mes servirà també
per ubicar sales per a les entitats,
aules per a cursos, magatzems de
teatre i bucs musicals, entre altres
possibilitats. L’alcalde, Llorenç Fer-
rer, va ressaltar que «amb aques-
ta fase resoldrem tot el tema cul-
tural i, a més a més, ens permetrà
tenir una millor gestió, ja que amb
menys recursos podrem organit-
zar més coses, ja que ho tindrem
tot concentrat al mateix lloc».

Suma de subvencions
L’ampliació del centre cultural té
un cost total de , milions d’euros,
. dels quals corresponen a
la primera fase d’encaix, un pro-

jecte independent que es va pagar
amb els diners dels fons anticrisi
del govern Zapatero. És a dir, que
l’edifici de la biblioteca partia d’un
preu de dos milions d’euros. L’em-
presa que ha resultat adjudicatà-
ria va oferir una rebaixa del ,
per la qual cosa l’obra va passar a
valer , milions.

L’alcalde navarclí ha destacat
que el consistori va lligar subven-
cions amb la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat per a al pro-
jecte que, entre totes, sumen ,

milions. «És a dir, que l’Ajuntament
només haurà de posar .
euros» en una obra que està valo-
rada en més de dos milions i mig.
«Ha estat la suma de subvencions
la que ens ha permès tirar enda-
vant l’ampliació», ha subratllat
l’alcalde navarclí.

A més a més, Ferrer ha especi-
ficat que l’empresa adjudicatària va
«oferir una millora de . eu-
ros que es destinaran íntegrament
a fer i urbanitzar la plaça» que ser-
virà també d’entrada.
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A banda de la biblioteca, el nou edifici acollirà sales per a les entitats
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Navarcles adjudica les obres
de la nova biblioteca, que
arrencaran a final de mes

El nou edifici, que estarà connectat amb el teatre auditori, permetrà
concentrar totes les activitats culturals del municipi en un sol lloc
�

Quan l’edifici de la biblioteca estigui enllestit, Navarcles tindrà tota
la seva cultura concentrada en una illa compresa entre els carrers

Talamanca, Generalitat, Rocafort i Mura. A banda del teatre auditori, el
complex també és la seu de l’escola de música i, a partir del novembre de
l’any vinent, ho serà també de les entitats i de la biblioteca.
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La cultura navarclina en una illa


