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Autoritats i veïns en l’acte d’inauguració de la plaça del Coro que es va fer ahir al migdia

�� BBAAGGEESS  ��

Navarcles inaugura l’ampliada
i remodelada plaça del Coro

En aquest espai del
nucli antic s’hi han
construït 14 pisos de
lloguer de promoció
pública per a joves

�� PEPA MAÑÉ
�� Navarcles

Navarcles va inaugurar ahir la
plaça del Coro, un espai en ple
nucli antic,que,segons l’alcaldes-
sa, Maria Carme Alòs, «donarà
molta vida perquè, d’una banda, hi
haurà els veïns, la majoria jovent,
dels catorze pisos de promoció pú-
blica i, de l’altra, l’hem posat el
màxim de maca, amb una font,
una magnòlia com a símbol de fer-
tilitat...». L’Ajuntament s’ha en-
carregat d’urbanitzar la plaça,
que ha guanyat espai perquè
l’enderroc de l’antic edifici del
Coro ha permès que la façana de
la promoció de 14 habitatges de
lloguer a càrrec de l’Institut Ca-
talà del Sòl (Incasol) de la Gene-
ralitat es construís més endarre-
rida. L’actuació ha costat uns
50.000 euros (8,3 milions de pes-
setes), a càrrec del pressupost de
l’Ajuntament amb només una
aportació de 8.000 euros (1,3 mi-
lions de pessetes) de l’Incasol.

A l’acte d’inauguració que es va
fer ahir al migdia, l’Ajuntament
hi va convidar els futurs veïns de

l’edifici de promoció pública
–que ja tenen adjudicats els pisos
de lloguer d’una sola habitació,
però que han d’esperar que es
completin els tràmits per ocupar-
los–; presidents de l’entitat del
Coro, Ramon Miró, Albert Bru-
net i Valentí Oliveras; persones
que s’havien ocupat del bar del
Coro, Narcís Pasquets, Antonio
Cano, Isidre Muntané i Marc Ta-
pias; i també dos arquitectes de la
plaça, la senyora Dàlia i el Josep
de ca l’Amador, que són veïns de
la plaça i que «ens anaven contro-
lant les obres», segons Alòs. Ahir
l’alcaldessa els va convidar a con-
tinuar cuidant la plaça i sobretot
les flors,«perquè el que cal és con-
servar-la». El projecte de la plaça

del Coro, que es va encarregar el
novembre, es va adjudicar el fe-
brer i s’ha acabat ara, ha estat a
càrrec de l’arquitecte Joan Ribe-
ra i l’aparelladora municipal,Ma-
riana Romero, s’ha fet càrrec de
la direcció de l’obra.

L’any 2000, l’Ajuntament va ar-
ribar a un acord amb la Societat
Coral Harmonia,nascuda durant
el primer quart del segle XX com
a centre cooperatiu i recreatiu,
perquè li cedís l’edifici del Coro
amb la condició que es destinés a
la construcció d’habitatges de
promoció social i de rebre, a can-
vi, l’ús d’un local en el futur edifi-
ci. L’actual president del Coro,
Valentí Oliveras, va explicar ahir
que «l’entitat continua viva, però
fa poques cosetes, i a partir del se-
tembre, amb la inauguració del lo-
cal, posarem en marxa un pla de
treball». L’entitat del Coro com-
partirà la seva seu amb el Clam,
una entitat amb dos anys de vida
que promou el festival de cinema
solidari, i també l’oferirà a les al-
tres entitats del poble perquè hi
facin les seves activitats culturals.

Sant Vicenç celebra la Setmana de la Cultura
La Setmana de la Cultura de Sant Vicenç ha arrencat amb força.
Ahir al migdia força gent es va aplegar a la plaça de l’Ajuntament.
Nens i nenes van passeja amb carro i l’entitat Ceps i Manduca va
proposar un concorregut tast del plat centenari Patates i bolets a la
Vallhonesta.A la tarda encara hi va haver contes i danses africanes.

DeParranda anima la Festa Major de Fals
La companyia DeParranda va presentar ahir el nou espectacle d’a-
nimació infantil «El sarau» davant de força quitxalla en el marc de
la Festa Major de Fals.A la tarda es van entregar els premis de foto-
grafia i el clown manresà Marcel Gros va escenificar «Marcel Sol».
La festa continua el cap de setmana que ve amb l’Aplec del Grau.

Sant Fruitós entrega els premis Montpetit
Sant Fruitós ha lliurat els premis del 16è concurs de contes infantil
Montpetit, a càrrec de la biblioteca i el setmanari Montpeità.D’en-
tre els 129 originals,van guanyar Cristina Furió,Carles Garcia,Víc-
tor Gea, Gemma Prat, Mireia Prat i Carme Redondo.També es va
presentar l’edició del conte «Sal.la i Ricardis a la Festa de l’Arròs».

Cardona impulsa
un projecte
solidari a l’Uruguai

La Cardona del Bages
col·labora amb la Cardona de
l’Uruguai, situada al departa-
ment de Soriano, per construir
una granja escola per a minusvà-
lids.A aquest projecte es va desti-
nar la recaptació del concert de
l’Ashland University Jazz Or-
chestra d’Ohio, que es va fer di-
vendres a la col·legiata de Sant
Vicenç del castell, organitzat per
l’Ajuntament i el Consell per a la
Solidaritat i el Voluntariat, que
s’ha acabat de crear.En tot el de-
partament de Soriano no hi ha
cap servei per a minusvàlids.
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