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Sant Joan recorda
als propietaris
d’animals les accions
sancionables
REDACCIÓ | SANT JOAN

Un veí passa per davant del futur centre cultural, que s’alça al costat de l’auditori, i del qual ja es pot veure l’esquelet de l’edifici

Navarcles obrirà el 2013 la biblioteca i
centre cultural que completen l’auditori
 L’edifici ja està en plena construcció i el consistori preveu adjudicar-ne enguany la darrera fase
DAVID BRICOLLÉ | NAVARCLES

Navarcles posarà en servei l’any
que ve l’edifici cultural, que s’afegirà al teatre auditori i que tindrà
com a peça central una nova biblioteca.
Aquesta és la previsió amb què
treballa l’equip de govern per a un
equipament que ja s’està construint, però al qual enguany caldrà
donar la darrera embranzida. La
fase que hi ha en execució és la
més important, ja que s’està alçant
l’estructura de tot l’edifici i inclou
deixar-lo tancat i que quedi completament obrada –pendent només d’equipar– la part corresponent a la biblioteca (una planta i
mitja). Per a la darrera fase quedarà
pendent completar l’interior de la
resta de l’edifici.
Aquesta part és la que l’Ajuntament preveu poder adjudicar
aquest any, segons ha explicat
l’alcalde, Llorenç Ferrer, de manera
que pràcticament l’obra ja no s’aturi i amb l’objectiu que el conjunt
de l’equipament quedi enllestit i
pugui obrir portes amb tots els
seus serveis alhora l’any vinent.
Tot i que l’Ajuntament rep una
part important de subvencions
per tal de poder tirar endavant el
que restarà del projecte, s’està negociant fer una urbanització mí-

Quan estigui enllestit el nou
equipament Navarcles
disposarà d’una gran illa
cultural

nima de la plaça que hi donarà accés –deixar-la transitable–, de manera que els diners que s’hi destinaven es puguin centrar a completar l’edifici.
El nou complex farà possible
que en una illa que delimiten els
carrers Talamanca, Rocafort, Mura
i Generalitat hi convisquin fins a
quatre espais culturals diferents
però connectats entre ells: el teatre-auditori i l’escola de música
–que hi funcionen des de ja fa gairebé una dècada–, la biblioteca i
un centre per a les entitats locals–
que és el que s’ubicarà en el futur
equipament.
El que s’està materialitzant és
un edifici de planta baixa més
dues que quedarà situat amb la façana principal cap al carrer Mura
–tot i que entre l’immoble i el vial
quedarà un espai lliure que es
destinarà a plaça pública– i d’esquena a l’edifici de l’auditori, que
té l’accés pel carrer de Talamanca.
La planta baixa es destinarà íntegrament a biblioteca, que dis-

Un espai creat com
un trencaclosques



El futur edifici tindrà una superfície construïda de gairebé 2.000 metres quadrats, on més
de tres quartes parts (aproximadament 1.600 m2) seran espais útils.
El gros de les instal·lacions serà per
a la biblioteca, que disposarà d’una
superfície útil de 800 m2, mentre
que l’hotel d’entitats en tindrà 560,
i la part corresponent a l’ampliació
del teatre-auditori serà de 240 m2
afegits a les instal·lacions ja existents.
Aquesta gran illa cultural de Navarcles s’haurà anat configurant com
un trencaclosques. El primer que es
va posar en marxa va ser l’escola
de música, el març del 1999. Quatre anys més tard es va estrenar la
peça principal, el teatre-auditori.

posarà, entre d’altres espais, d’una
sala polivalent, magatzems, una
zona dedicada a música i imatge i
una àrea de consulta i lectura reservada als infants.
El gros del fons bibliogràfic d’aquesta futura biblioteca quedarà
situat, però, en un fals primer pis,

una gran balconada interior oberta cap a la planta baixa.
En aquest primer pis, la biblioteca compartirà espai –tot i que
quedaran perfectament delimitats– amb una part de les instal·lacions del que seria un hotel
d’entitats, on es disposarà d’instal·lacions com ara vestíbul, una
petita sala polivalent, magatzems
per a activitats de tallers i sales de
reunions.
El complex destinat a les entitats
tindrà continuïtat a la segona planta, on hi haurà situats la major part
dels despatxos, les sales de tallers
i els magatzems per a les activitats
que s’hi facin i també boxs musicals.
Aquest segon nivell del futur
edifici serà el que es destinarà
parcialment a completar instal·lacions del teatre-auditori, amb
el qual quedarà connectat per
unes instal·lacions que ja es van
construir. En concret, s’hi habilitarà
una sala d’assaig àmplia, que alhora pot fer funcions puntuals de
vestidor per a grups, un camerino
petit amb bany i un magatzem.
La sala d’assajos permetrà que
en la preparació d’espectacles no
s’hagi d’utilitzar permanentment
l’escenari de l’auditori, com passa
actualment.

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat una campanya
per intentar posar fre a les actituds
incíviques d’alguns propietaris de
gossos amb el suport de les sancions establertes a l’ordenança
municipal que ho regula.
Amb aquesta iniciativa es recorda als propietaris de gossos
que no recollir els excrements es
sanciona. Segons l’ordenança municipal la infracció per no recollir
convenientment els excrements de
gos està considerada com a lleu,
i la sanció pel seu incompliment es
multa amb un import de fins a 
euros.
La Policia Local vetlla pel compliment de l’ordenança i adverteix
de d’altres infraccions que són
objecte de sanció: la circulació de
gossos per la via pública sense
corretja; la possessió d’un gos o gat
no censat o la circulació d’aquests
animals per la via pública sense la
xapa censal municipal de l’any en
curs, encara que estiguin censats.
També es qualifica com a infracció la presència d’animals en
parcs infantils i zones de joc, i la
possessió d’un gos o un gat no
identificat per algun dels sistemes establerts pel reglament (identificació amb microxip).

San Fruitós acull
avui vehicles de
cossos policials i
de seguretat
REDACCIÓ | SANT FRUITÓS

Sant Fruitós acollirà aquest matí
la tercera Trobada de Vehicles Policials i de Seguretat Pública, que
té per objectiu crear un espai de
trobada i d’intercanvi entre les diverses policies i cossos de seguretat i emergències d’arreu.
Al llarg de l’avinguda de Sant Joan
i la zona del Bosquet, hi haurà una
mostra de vehicles de policia,
bombers, ambulàncies, ADF, serveis mèdics, de seguretat i voluntariat Enguany també es podrà
veure i visitar la unitat mòbil de
Protecció Civil, que presidirà l’exposició.

