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n L’Ajuntament d’Artés, a través 
de l’Oficina Local d’habitatge, po-
sarà en marxa properament una 
nova línia d’ajuts per ajudar petits 
propietaris a la rehabilitació dels 
seus habitatges, amb l’objectiu de 
millorar el parc d’habitatges del 
municipi. Es tracta d’uns micro-
crèdits que ja s’han aprovat i que 
es podran sol·licitar a partir de di-
vendres, 27 d’agost, i fins al proper 
25 d’octubre. 

Són crèdits sense interès per a 
les obres de rehabilitació d’estruc-

tura i envolvent dels habitatges 
privats buits d’Artés, així com 
obres d’adequació i millora de les 
seves condicions d’habitabilitat. 

Els sol·licitants han de ser pro-
pietaris o usufructuaris de l’habi-
tatge. Entre les condicions, a més, 
s’estableix un import màxim per a 
un o dos habitatges de 5.000 eu-
ros, de manera que les dues sol·li-
cituds que es poden presentar per 
part dels propietaris no podrà su-
perar aquest import. Si són repa-
racions només d’estructura, s’ofe-
rirà el 50% del cost total.

Artés obre una nova línia 
de microcrèdits per a la 
rehabilitació d’habitatges 
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n L’Ajuntament del Pont de Vilo-
mara afrontarà enguany dos pro-
jectes urbanístics situats fora del 
nucli urbà, i que afectaran d’una 
banda el de Rocafort, i de l’altra la 
urbanització Marquet Paradís. 
Tots dos projectes ja s’han apro-
vat i es preveu que es puguin por-
tar a terme properament. 

La principal inversió es desti-
narà a Marquet Paradís, on s’in-
vertiran 374.061 euros per a la re-
habilitació i reforma del carrer 
número 4 d’aquesta urbanització. 
En realitat, es tracta d’un llarg es-
pai de passeig que es farà tot nou, 
ha explicat l’alcalde, Enric Cam-
pàs, tenint en compte que amb el 
pas del temps el paviment s’havia 
anat deteriorant i s’havia aixecat 
en alguns trams per la força de les 
arrels dels arbres. S’aprofitarà que 
es farà la repavimentació per ade-
quar-hi uns espais intermitjos en 
forma de placeta i amb bancs per 
poder seure. Aquest setembre es 

preveu treure el projecte a licita-
ció, amb la intenció, «que serà rà-
pida», diu l’alcalde, que compta 
poder executar l’obra aviat. 

Per altra banda, l’Ajuntament 
del Pont ha aprovat un projecte 
d’habilitació d’una zona de lleure 
a Rocafort, en aquest cas per un 
import de 48.292 euros. L’actuació 
afectarà dues feixes ara en desús 
que hi ha entre l’espai del casal i 
l’aparcament proper, que s’arran-
jaran com a espai de lleure, l’un 
destinat a parc infantil amb jocs, i 
l’altre per a tots els públics. S’està 
redactant el projecte, amb la idea 
de fer l’obra aquest any. 

El Pont realitzarà enguany millores 
urbanes a Rocafort i Marquet Paradís
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u Destinarà prop de mig 
milió en la rehabilitació d’un 
passeig i en l’adequació d’un 
espai de parc i de lleure

n Castellbell i el Vilar executarà 
properament la darrera i última 
fase de les obres de rehabilitació 
del Casino Borràs, que l’han de 
convertir en un ampli equipa-
ment cultural on s’inclourà la fu-
tura biblioteca, que guanyarà es-
pai i presència amb voluntat que 
s’integri a la xarxa de biblioteques 
de la Diputació. L’Ajuntament ha 
aprovat ara el projecte executiu de 
les obres, que vol iniciar tan aviat 
com pugui per enllestir-les al llarg 
del 2022. 

Es tracta de la tercera i defini-
tiva actuació que es fa al Casino 
per completar-ne la rahabilitació, 
com a mínim a nivell estructural, 
perquè encara quedarà pendent 
el mobiliari i els continguts de la 
biblioteca amb una inversió que 
es preveuria de cara al 2023. Tan-
mateix, l’edifici estarà ben acabat 
i compartimentat, i serà apte per 
als usos ampliats que tindrà, com 
a equipament cultural, polivalent 
i al servei de les entitats del poble. 
A més, connectarà per dins amb 
l’Ajuntament, que també s’està 
acabant de reformar. 

La intervenció que es farà ara 
afectarà la coberta, que s’alçarà, i 
es farà una actuació a nivell es-
tructural, que permetrà ampliar la 
superfície útil de l’edifici per dins 
en connexió amb l’Ajuntament. 
S’actuarà «pensant en conjunt», 
apunta l’alcaldessa, Montse Ba-
dia, en referència a un complex 
públic que, a banda de l’Ajunta-
ment, permetrà expandir els usos 
culturals que ja tenia, i inclourà 
una biblioteca més àmplia i mo-
derna que la que hi havia i que la 
que ara hi ha ara al Burés, on es va 
traslladar com a conseqüència de 
la redistribució interior que es va 
haver de fer de l’edifici quan es va 
esfondrar part de la coberta de 
l’Ajuntament.  

Aquestes obres completaran 
una primera actuació que ja es va 
fer al Casino Borràs entre el 2003 

i el 2007, quan es va rehabilitar la 
sala de teatre Joan Capri i la caixa 
escènica, i es va renovar el pati de 
butaques; i una segona fase 
d’obres que es va executar fa tan 
sols uns mesos. En aquest cas es 
van concentrar a l’exterior, amb la 
rehabilitació de la façana de l’edi-
fici. Anteriorment al 2003 s’havi-
en anat fent petites millores, però 
mai s’havia afrontat una reforma 
a fons com les que s’han anat fent 
aquests últims anys, apunta Ba-
dia, i explica que el resultat serà 

un equipament complet al servei 
del poble i de les entitats i associ-
acions. 

De la biblioteca al pati 
El projecte de la biblioteca es tre-
balla de forma coordinada amb la 
xarxa de biblioteques municipals 
de la Diputació de Barcelona amb 
la idea que la de Castellbell s’hi 
pugui integrar, apunta Badia. En 
qualsevol cas, es projecta un es-
pai que vagi més enllà de la sim-
ple lectura, amb una sala per a au-

diovisual, àrees polivalents i tam-
bé una d’infantil. 

A banda d’això, el Casino Bor-
ràs també ha de ser un equipa-
ment al servei de les entitats del 
poble, com ja ho era fins ara, però 
millorat, amb més possibilitats 
d’espai, més polivalent, i pensat 
per a activitats diverses que hi pu-
guin realitzar «des de la pròpia 
agrupació teatral, fins a l’associa-
ció andalusa, o les escoles...», en-
tre altres, apunta Badia.  

Amb aquestes obres que ara es 
faran «també volem posar en va-
lor el pati del Casino», afegeix l’al-
caldessa, amb la idea que «deixi 
de ser l’espai del darrere» per es-
devenir «un lloc endreçat, confor-
table, visualment agradable i in-
tegrat a l’entorn per poder-hi fer 
activitats». 

Aquests treballs són finançats 
a través del PUOSC i la Xarxa de la 
Diputació de Barcelona, la qual 
cosa condiciona el seu inici abans 
del maig del 2022. De moment, 
s’ha aprovat el projecte, que ja és 
a exposició pública, i després cal-
drà fer-ne l’aprovació definitiva i 
adjudicar-ne les obres. L’Ajunta-
ment treballa amb la intenció que 
es puguin enllestir al llarg del 
2022, en què ja es podrien posar 
en servei les sales destinades a ac-
tivitats culturals i polivalents, i 
l’únic que quedaria pendent és el 
mobiliari i el contingut de la bibli-
oteca. 

El Casino Borràs és un dels edi-
ficis més emblemàtics de Castell-
bell i el Vilar. Data de l’any 1900, i 
des del 1922 ha acollit diverses ac-
tivitats artístiques i lúdiques del 
municipi. Els treballs de restaura-
ció i sanejament que es van dur a 
terme a la façana a final del 2019 
ja en van canviar la imatge exteri-
or perquè va permetre recuperar 
l’estil original de l’edifici, a banda 
de solucionar els problemes de 
despreniments de materials que 
hi havia hagut des de feia un 
temps.    
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Una imatge de la façana del Casino Borràs, acabada de restaurar fa uns mesos ARXIU/AJUNTAMENT DE CASTELLBELL

El projecte de la 
biblioteca es treballa 
pensant que s’integri a 
la xarxa de biblioteques 
de la Diputació 

Castellbell afronta l’última 
reforma del Casino, que 
inclourà la nova biblioteca
u Els treballs, que s’iniciaran els propers mesos i s’acabaran el 2022, dotaran 
l’emblemàtic edifici d’un espai cultural i polivalent connectat a l’ajuntament

 


