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El Pont comença la transformació de
l’antic ajuntament en centre de cultura
R DAVID BRICOLLÉ
R El Pont de Vilomara

L’edifici de l’antic Ajuntament
del Pont de Vilomara s’ha començat a transformar per deixar
pas al que ha de ser el futur centre de cultura. Dues grans bastides oculten el vell immoble, que
s’ha d’enderrocar perquè el mal
estat de la seva estructura no en
feia recomanable una rehabilitació. S’ha ha hagut d’optar per enderrocar l’antiga casa consistorial i construir el nou equipament
en el solar que quedarà lliure.
El projecte preveu aixecar-hi
un immoble de planta baixa i dues amb una superfície útil de 390
metres quadrats i una gran façana de vidriera per aprofitar al
màxim la llum natural.L’objectiu
d’aquest projecte és dotar el teixit associatiu local d’espais de petit format per desenvolupar-hi les
seves activitats,ja que el municipi
ja disposa d’un centre cívic i d’un
poliesportiu i sala polivalent per
desenvolupar-hi actes de més envergadura. En aquest futur edifici s’hi concentrarà tant el dia a
dia de les entitats com espais per
a exposicions o xerrades que no
requereixin una gran sala.
A la planta baixa de l’immoble
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hi haurà una sala d’actes i reunions i un vestíbul ampli, a més a
més dels lavabos, mentre que a la
primera i a la segona planta s’hi
habilitaran diferents sales dividides amb envans acústics plegables per poder jugar amb els espais i adaptar-los a les necessitats
de cada moment. El futur edifici
també servirà per donar una ubicació estable al punt jove.
L’antiga casa consistorial va
quedar inutilitzada el setembre
del 1999, quan es va inaugurar el
nou ajuntament, que s’havia hagut de construir a corre-cuita a la
zona de creixement pels problemes que es van detectar en el vell
edifici. Aquestes deficiències,
motivades per humitats que en
van debilitar l’estructura, són les
que ara obliguen a tirar-lo a terra
i a sanejar el terreny abans no es
comenci a construir el nou equipament. L’obra té un pressupost
de més de 500.000 euros (més de
80 milions de pessetes).
La ubicació triada per a la casa
de cultura respon no només al fet
de disposar d’un terreny municipal, sinó també de dotar el nucli
antic d’equipaments, que progressivament s’han anat traslladant cap a la zona de creixement.

R D. BRICOLLÉ/Castellbell i el Vilar

La direcció general de Carreteres de la Generalitat va posar
ahir en servei l’accés nord a la població de Castellbell i el Vilar des
de l’eix del Llobregat (C-55), un
cop finalitzades les obres de remodelació d’aquest enllaç. Tot i
que la connexió es troba situada
pràcticament en el mateix punt
que abans que s’hi portessin a
terme les obres, s’ha fet totalment nova per tal de potenciarne la seguretat.

L’actuació que s’hi ha dut a terme ha consistit bàsicament en el
desmunt del talussos que hi havia
a tocar la carretera per guanyar
l’espai suficient per construir-hi
carrils d’acceleració i desacceleració en tots dos sentits.Abans de
l’execució del projecte aquest enllaç era considerat un punt negre,
ja que la manca d’aquests obligava els conductors a reduir molt la
velocitat per sortir de la carretera i a incorporar-se amb excessiva lentitud, amb el perill que això

R REDACCIÓ/Fals

El vell edifici ja s’ha començat a enderrocar per fer-hi el nou equipament

Castellbell recupera l’enllaç nord amb
l’eix del Llobregat un cop remodelat
comportava per al trànsit de l’eix.
A més a més, s’ha renovat la pavimentació en un tram d’uns 700
metres de longitud de la C-55,
s’ha millorat l’estabilització dels
talussos en un tram situat a continuació del nou enllaç i s’han
col·locat malles protectores. Les
obres han suposat una inversió
d’1,74 milions d’euros (178 milions de pessetes).Durant el temps
que han durat les obres s’ha hagut de tancar parcialment aquest
enllaç.

La plataforma
contra l’aeroport
convoca un acte
informatiu
El Grup per la Defensa de
l’Entorn Rural (GDER) ha
organitzat una nova jornada
informativa per presentar les
darreres notícies relacionades
amb la instal·lació d’un aeroport al municipi de Fonollosa,
concretament als plans de la
Gabriela. L’acte tindrà lloc
diumenge vinent a 2/4 d’1 del
migdia al casal de Fals.
Aquesta segona jornada de
reflexió pretén donar continuïtat a la primera, que es va celebrar el 20 de novembre passat,
per tal de posar els interessats
al dia sobre l’evolució del projecte d’aeroport.A més, es farà
una valoració de les accions
passades i futures del GDER i
es donaran a conèixer les implicacions que tindran per al
municipi de Fonollosa dos documents de planificació urbanística: el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages i el Pla
Territorial Parcial de les comarques centrals. També es
propiciarà el debat sobre el
model de desenvolupament,
amb la proposta de modificacions a la planificació urbanística supramunicipal.

Sant Vicenç clou els actes
de la Setmana de la Cultura
amb la Fira d’Artesans
JORDI LARGO

JOAN CAPDEVILA

Reparen un pont
situat a l’accés al
polígon el Prat de
Moià
R J. CAPDEVILA/Moià

Una part del pont va cedir, i ara se n’està acabant la reparació

Aquesta setmana es preveu que
es podrà normalitzar el trànsit a
l’anomenat pont de la Corretjona de Moià –situat al vial que
connecta la zona industrial del
Prat amb la carretera de Manresa a Vic–, després que en cedís
una part de la calçada. Actualment se n’estan enllestint les
obres de reparació i reforç amb
uns daus de formigó a la base. El
pont no s’ha tancat, però s’hi ha
restringit el trànsit.

Molts curiosos van poder veure com es feien unes neules artesanes
R JORDI LARGO/Sant Vicenç

Sant Vicenç de Castellet va
acollir durant aquest diumenge
la fira d’artesans, proposta que
va posar el punt final a la Setmana de la Cultura que havia organitzat l’Ajuntament amb la
col·laboració de diferents entitats santvicentines.
Aquesta fira va acollir diverses parades de tot tipus, passant
per artesans del cuir, de l’alimentació o bé de la bijuteria.
S’hi podia veure com es feien les
típiques neules de Nadal d’una
manera totalment tradicional, i
també diferents penjolls o mo-

neders de cuir i altres objectes
de decoració fets amb filferro.
La fira es va celebrar al llarg
de tot el diumenge i va portar
un bon nombre de públic que
s’anava passejant pels carrers
més cèntrics de la població de
Sant Vicenç.
Algunes entitats com la colla
de geganters, els sardanistes o
l’Associació Ceps i Manduca
van fer els actes que tenien programats per a la Setmana de la
Cultura.Així hi va haver un globus aerostàtic, una audició de
sardanes i un tast de conillet
amb suc del pla de Bages.

