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Santa Eulàlia denuncia actes 
vandàlics al parc de la Campinya
L’Ajuntament avalua que els danys produïts tindran un cost d’entre 3.000 i 4.000 euros
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El banc que va quedar destrossat a causa dels actes vandàlics

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Santa Eulà·
lia de Ronçana ha denunciat 
els actes vandàlics que, 
durant el mes d’agost, s’han 
produït al parc de la Campi·
nya. A causa d’aquests actes, 
ha quedat destruït un gron·
xador, les fustes que delimi·
ten el parc malmeses i també 
s’ha deteriorat la taula de 
pícnic i el banc de fusta. Són 
danys que el consistori esti·
ma que tindran un cost d’en·
tre 3.000 i 4.000 euros, que 
incrementen les despeses de 
manteniment municipal.

A més de les destrosses, 
l’Ajuntament assenyala que a 
l’espai s’hi va acumular bru·
tícia, extrem que qualifica 
com un mal ús de l’entorn i 
“poc respecte al veïnatge i a 
l’ús compartit de les infraes·
tructures”. Els desperfectes 
ocasionats suposaran la repa·
ració total de la fusta peri·

metral del parc, la retirada 
de les restes del gronxador 
i la reparació o substitució 
del banc de fusta i la taula de 
pícnic. A més, serà necessària 
la neteja exhaustiva del parc.

Davant d’aquesta situa·

ció, l’Ajuntament ha posat 
de manifest el perjudici 
d’aquestes accions per a la 
resta de veïns de la població 
i assenyala que el compromís 
inclou també la denúncia 
dels actes incívics que es 

produeixin. A més a més, 
l’Ajuntament assenyala que 
insistirà en les campanyes 
de conscienciació, com la de 
SER Cívica, que mostrava el 
comportament bàsic per a la 
convivència al municipi.

La Roca destina 
739.000 euros a 
millores de voreres 
als tres nuclis urbans

La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca 
ha aprovat el projecte d’or·
denació de voreres que 
implicarà millores en vials 
a la Torreta, la Roca i Santa 
Agnès de Malanyanes. El 
cost previst de les actuacions 
és de 739.000 euros. A la 
Torreta, es faran millores al 
carrer Granada, al tram més 
proper al camp de futbol; a 
la Roca s’actuarà primer al 
carrer Prat de la Riba i, pos·
teriorment, als carrers Goya, 
Picasso, Cervantes, Santiago 
Rusiñol, Salvador Espriu i 
carrer del Bosc; finalment, a 
Santa Agnès es millorarà la 
zona del carrer Pau Casals i 
adjacents. A més d’arranjar 
possibles desperfectes, l’ob·
jectiu també és distribuir 
millor l’arbrat i garantir una 
bona il·luminació durant les 
nits, segons informa l’Ajun·
tament.

Aiguafreda reprèn 
les obres de la nova 
biblioteca a les 
antigues escoles

Aiguafreda

Les obres de la nova bibliote·
ca d’Aiguafreda s’han reprès 
aquest mes d’agost. Aquesta 
actuació havia quedat atura·
da al mes d’abril, a causa de 
la fallida de l’empresa adju·
dicatària (la vallesana Abo·
lafio), que va comportar que 
moltes actuacions que tenia 
en marxa la companyia que·
dessin suspeses. Segons ha 
informat l’Ajuntament, les 
negociacions que ha portat a 
terme des que les obres van 
quedar aturades han permès 
localitzar una nova empresa 
adjudicatària i reprendre 
l’activitat de la construcció 
a les antigues escoles del 
municipi.

Cardedeu informa 
els veïns sobre les 
obres del carrer 
Montseny

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha convocat una sessió infor·
mativa sobre les obres del 
carrer Montseny, en el tram 
comprès entre l’avinguda Rei 
en Jaume i el carrer Girona. 
La trobada serà dimecres, 7 
de setembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda a la Sala de les Colum·
nes de l’Ajuntament. Les 
obres tenen com a objectiu 
transformar aquest tram 
del carrer Montseny en una 
plataforma única de prioritat 
per als vianants. L’actuació 
començarà a mitjan setembre 
i és previst que tingui una 
durada de sis mesos.
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Exterior de l’espai de l’antic CAP de Llinars, convertit en sala d’exposicions

Llinars del Vallès

J.B.M.

La conversió de l’antic Cen·
tre d’Assistència Primària 
(CAP) de Llinars en l’Espai 
d’Art, un equipament cultu·
ral i expositiu, és un dels tres 
finalistes en la 19a edició 
dels Premis Catalunya Cons·
trucció, que convoca el Col·
legi d’Arquitectura Tècnica 
de Barcelona. El jurat dels 
premis ha donat a conèixer 
les 20 candidatures finalistes 
en les cinc categories en què 
es lliuraran els guardons 
en un acte que es farà el 27 
d’Octubre en el marc de la 
Nit de la Construcció. El pro·
jecte de Llinars opta al premi 
en la categoria de rehabili·
tació.

La transformació de l’edi·
fici, situat al carrer Frede·
ric Marés, dins de la zona 
d’equipaments de Llinars, 
la va redactar l’arquitecte 
Manel González Solanes. 
L’Espai d’Art es va inaugurar 
l’octubre passat amb una 
exposició de l’artista local 
Glòria Izquierdo. Des de 
llavors s’han fet exposicions 
de diversos artistes, entitats 
i aspectes relacionats amb la 
cultura i tradicions locals.

L’antic CAP havia quedat 

petit i se’n va construir un de 
nou al carrer Joaquim Blu·
me, a un extrem de la zona 
d’equipaments. Amb la posa·
da en funcionament d’aquest 
nou edifici, el 2014, l’antic 
es va tancar i va quedar buit. 
L’Ajuntament va convocar, el 
2017, una consulta per deci·
dir·ne l’ús i es va escollir la 
sala d’exposicions entre les 
tres propostes.

La reforma va comportar 
la supressió de totes les con·

sultes i despatxos de l’edifici, 
de 500 metres quadrats, per 
crear dues sales expositives 
polivalents, amb la continuï·
tat del caràcter arquitectònic 
basat en un espai generat 
per les dues voltes de canó. 
El resultat és un edifici for·
malment contundent, amb 
dues naus amb coberta de 
mig punt unides per un cos 
de formigó que fa d’entra·
da i distribuïdor. L’esclòfia 
interior de fusta aconsegueix 

la màxima àrea expositiva i 
també filtra la llum natural. 
La reforma també permet 
que es puguin fer alteracions 
o canvis d’ús.

En la cerimònia del 27 
d’octubre, el projecte de 
Llinars tindrà com a rivals 
per al guardó en la categoria 
de rehabilitació dels Premis 
Catalunya Construcció el 
centre social de Reus i la 
reforma d’un edifici indus·
trial al 22@ de Barcelona.

La reforma de l’antic CAP de Llinars és finalista dels premis Catalunya Construcció

Rehabilitació reconeguda


