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Infraestructures cultúrals

L'antic escorxador municipal es convertirá en un centre d'iniciatives
culturals,queesdedicara ausos múltiples:tallers icentred'empreses
de creació, activitats festives,etc. El projecte, elaborat per
l'Ajuntament, té un cost de 170 milions de pessetes i es portara a

terme en dues fases. Segons el regidor de Cultura, Francesc
Surroca, el nou centre atendrá les demandas del sector joya da la
cíutat qué as dedica a la.~raació,a banda da servir com a marc
d'altres manifestacions culturals o festivas.

El cost de les obres, que es realitzaran en dues fases, és de 170 milions

L'antic escorxador es convertira en un centre cultural
polivalent de modern disseny iusos múltiples

La remodelació de I'edifici
de I'escorxador municipal que
r<" ~tament de Vilanova esta

d'iniciar -de fetja s'hi han
~¡¡unes obres d'urgencia-
suposará una de les majors
inversions en infraestructura
cultural a la ciutaten els darrers
anys i la redefinició de I'ús d'un
edifici especialment descona-
gut per la població.
L'Ajuntament preveu convertir
els 1.648 metres quadrats de
I'Escorxador en un centre
d'iniciatives eulturals, que
aglutinaria espais on fer-hi ac-
tes festius o culturals diversos,
sent al mateix temps un centre
de serveis per a empresas de
creació.

El projecte, elaborar per
Anabel Fuentes, arquitecte
municipal, preve u destinar la
franja d'espai tocant a la taca-
na, a bues de treban. A la banda
esquerra de I'edifici s'hí cons-
truiran petites sales destinades
al camp áudlo-vlsual i d'enregls-
tramen!, mentre la dreta es
destina a petits tallers d'arte-
sanla. Crelem que és Impor-
tant oferlr espala per a les
técnlquea audlovlsuals, que

-, les que a partir d'ara tln-
.n més empenta, explica

'---francesc Surroca, regidor de
Serveis Personal s de I'Ajun-ta-
ment de Vilanova i al Geltrú.
Els tallers d'artesanla s'han
pensat com a un complement
a I'escola d'art que, amb la
reforma educativa, passará a
ser una escola de professlo-
ns artfstlques. L'esconcador
permetrá als afumnas, I als
qul treba"'n en temes audlo-
vlsuals que no dlsposln d'un
taller propl, tenlr un espal on
InicIar les seves empreses.

SERVEIS
COMPLEMENTARIS

Al costatdels bucs de treball
s'han previst altres espais per
complementar els serveis
d'aquestviver d'empreses. S'hi
contempla, doncs, una sala
d'exposicions gran, i diverses
de petites -al voltant del p~ti
central-, aules per permetre un
reciclatge permanent, oficines
destinades tant a la propia ges-
tió de I'edifici com a un servei
d'assessoria económica, de
mercat, etc., per a les empre-
ses que s'hi ubiquin.

1 SALA POl.IVAlENT
2 SALA D'EXPOSICIONS
3 ZONACOMú
4 ESPAI D"EXPOSICIÓ
5 MAGATZEM
6 TAllER
7 AULA
8 AULA DE FORMACIÓ

I RECICUTGE
9 CONSERGERIA
10 ACC~S
11 SALA DE REUNIONS
12 ESruDI DE so I

ENREGISTRAMENT
13 EsruOI AUDlOVISUAL

I ENREGISTRAMEf'fT'
140ACINES
15 SORTIDA

O'EMERG~CIA

Plt.nol de la planta de I'escorxador. segons el projecte do remodelació elaboret par I'Ajuntament

La que era la sala de ma-
tanca de I'antic escorxador es
convertirá en una sala poliva-
lent, d'uns 350 metres quadrats
útils.

Elprojec1e, segons Francesc
Surroca, respon a una de-
manda clara: donar resposta
a les necessltats del sector
jove de la clutat, sobretot a la
gent que crea, peró no des-
cartem, comenta el regidor,
cobrlr mancances que no st-
guln próplament de creactó.
L'escorxador perme-trilt tenlr
una Infraestructura cultural
de qut) la clutal en aquests
mornents está mancada.

En aquest sentit tant la sala
d'exposicions gran com la sala
polivalent seran espais utilit-za-
bles per tothom, en la Hnia del
que ara és el Toc. La remodela-
ció de la sala de matances, per
lessevesdimensions, possibili-
tara que les entitats disposin
d'un lIoc públic on organitzar-hi
actes diversos, des de festes
fin~,a petits concerts, cosa que
actualment no permetia cap lo-
cal municipal de la ciutat.

"

El que encara no esta de-
cidit és com es gestionara el
centre. Segons Franeesc Su-
rroca, a partir d'ara i fins a la
primavera s'ha d'obrir un de-
bat sobre quin ha de ser el
model de gesti6, que
I'Aju ntament voldria que fos
mixt entre la instituci6 pública i
alguna empresa de gesli6 cuí-
turaL El dialeg ha de deflnir
tant quina part de gesti6 es
Iará des del Consistori com si
hi ha d'haver una coordinació
general o bé sectorial.

170 MILlONS DE
PRESSUPOST

El cosltotal de la remodela-
ci6 de I'edifici esta pressupos-
tat en uns 170 milons de pes-
setes. L'obra es fara en dues
fases, la primera de les quals
ja prevista en el pressupost del
1993, puja a 65 milions. Per a
la segona fase s'ba demanat
una subvenci6del Feder-Fons
Europeu per al Desenvolupa-
mel Regional-. Aquesta sub-
venció estaria justificada en

tant que viver d'empreses i
també pel fet que el projecte
preveu l'actuaci6 sobre una
zona deteriorada, i la redefini-
ei6 de I'ús, abans Industrial, de

I'edifici.
Amb la posada en manca

d'aquest nou centre es vol re-
torear la franja d'equipaments
(P••••• l. ~glna ""!IU..,I»»

MASTI1ADER
MENÚ DE CAP D'ANY
Consomé petite mannlte amb tasssa

o
Cóctel de frultesl martsce tropical

Rap a l'america,ra amb clorsses

1/2 espatlteta d 'anyell (caro de xaí)
al for-n, lIm!, guarnidó

Oúlgar ~e nOU9

Cafe l Ilcors

Cotilló

A la maHnada xocola!a amb XUrTOS calents

Vl rcsat CASTELL ROC .
Cava Brut Nature Caves H111

Algua mineral Pteu 6.500
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nord-est de la ciutat en una zona
tradlcionalment mancada
d'lnfraestructures al voltant de
la Ronda Ibérica, que en facilita-
rA I'accés, 1 que agrupa. en
aquests moments, les pistes i el
pave1l6esportiu, I'IES Joaquim
Mir, rescorxacor, el pavell6 de
la pl~ de les Casemes I els
edificis al voltant de I'hospital de
Sant Antoni Abat Respecte a
aquest últimsector,l'Ajuntament
[a ha demanat a la Diputaci6
que, a través del Pla de Co-
operacl6 1Asslsténcia Local, la
Instituci6 provincial doti el pro-
jecte de rehabilitaci6de La Sala,
que ara es troba en perill
d'enrunar-se.

Al darrera de "Escorxador hi
ha uns terrenys destinats a es-
pais verds I equipaments que
podrlen acollir, a lIarg termini, un
"Ou edific1per a la teleyisi610cal

-;colad'art. De fet, el projecte
"-.... rernodetacló [a preve u un

accés dlrecte de connexi6 amb .
els nous equipaments que es
puguin construir en aquells te-
rrenys.

EDIFICI DESCONEGUT

L'ediflci de fEscor.cador és
un deis espais públics del muni-
cipl que, tant par la seya localü-
zaci6 com pal seu ús és práctl-
cament desconegut per la rna-
joria deis vilanovins.

Esvaconstruirentreelsanys
188211883, en una época de

TnAN5V'l':P.SAL

creixement I d'esplendor de la
ciutat. L'arquitecte municipal

- responsable del projecte ya ser
Bonaventura Pollés i Viv6 que,
entre d'altrss obres va projectar
a Vilanova la carcassa de ferro
del rellotge de San la Maria de la
Geltrú, la Casa de Santa Teresa,
el pante6 de Vlctor Balaguer,
I'edificl del servei d'aigües o els
xalets Laguarda i Ribot de Ribes
Roges.

rott que par la seva destlna-
ci6 eis escorxaoors eren edificis
senzills, en un moment
d'esplendor de la ciutat el de
Vilanova adopta una estética
historicisla sobretot en la taca-
na, de 74 m. que manté una
simetria al voltant de I'única por-
ta d'accés, A I'inlerior els patis
compten amb ares rebaixats
decorats amb imilaci6 de maons

SaCCION

vermells i blanes que remeten a
les construccions rnossárabs.

Una de les caracterlstíques
de resccrxaoor vilanoví és la
forma triangular de la seva
planta, que ocupa una superfI-
cie total de 1.648 metres qua-
drats, 459 deis quals, pero, s6n
ocepats pels patis Interiors.Una
altra caraterística important és
el cobriment de I'edifici. Oa-
dascundelscossoscomptaamb
una coberta propia a doble
vessant. La majoria estan su-
portades par encava-lIades de
fusta, mentre que la de la nau
central lé l'esíructura pertgnt
meta1.lica. Tots aquests Il¡~-
ments estan catalogats sn ¡:¡li\-
jor o menor grau i, par tar;l¡.ljls
obres hauran de respact¡¡r-#s.

L'estat de conservacY':' e-
gons I'arquitecte Anabef\¡¡, _..r·

tes, és torea precari, tot i que va -, sem que s'na de seguir la Unla
funcionar com a escorxador fins de respecte del catllleg 1que
a mitjans deis anys vuitanta. La, s'ha de lIultar peI petrtmonl
remodelaci6 implicara aixecar i artlst1c de la clutat, parque
fer els paviments, refer totes les tampoc no en tenlm tanto
teulades que ara tenen ñltracío- En aquest sentit, el projecte
ns, i ñns i tot s'haurá de retorcar mantírora I'estructura bástca de
part 'dels murs estructurals de . la planta de I'edifici, tot i que
I'edlfici. A niés, qualsevol obra :.,preveu la possibllitat que, en un
que es fac1 haurá de tenir en;' futur, aiguns deis seus cossos
compte les mesures de segure- pugulndupticarelseu espai. Aixo
tat i d'insonorització necessares es faria partint I'ak¡adadels pisos
per al nou ús. Amb tot, la refor- -sobretot a la part destinada a
ma de l'escorxador vol ser el bues de treball i oflcines- que
rnáxim de respectuosa amb - actualment tenen entre 5 I 8
I'edifici -en els temes catalogats metres.
i també pal que fa a materials, La primera fase del projecte
ornamen-tació, atc-, fins al punt, inclou el remodelatge de la sala
comenta í'arquüecte municipal, gran polivalent, la sala d'expo-
que hl ha declslons que costa sic1ons, 1el bar, la construcció
de prendre si es t~ en compte deis bues musicals i d'áudio-
el nou lis. Reduelxes les pos- visual, aixl com la reforma de la
slbllltats d'ús Idonl pero J>9n- racana I el patí central.


