
La plaça de la Vila recupera la 
seva fesomia sis anys després

Es retira la 
bastida dels antics 
jutjats i dimecres es 
farà amb la tanca

La bastida es retira avui divendres joan

// redacció

La plaça de la Vila recupe·
ra la seva imatge habitual, 
després de sis anys d’obres 
als antics jutjats, edifici an·
nex a l’Ajuntament, amb el 
desmuntatge de la bastida 
que l’envoltava. Es preveu 
que la retirada de la basti·
da acabi avui divendres. La 
tanca de l’obra es retirarà 
divendres que ve, dia 5 de 
novembre. Així, la plaça de la 
Vila haurà recuperat la seva 
imatge tradicional per la Fira 
de Novembre, que s’inaugu·
ra dijous dia 11. La bastida 
que s’ha retirat ara va ser 
instal·lada fa sis mesos per 
tal de reformar les façanes 
de l’edifici. Anteriorment hi 
havia instal·lada una estruc·

tura per aguantar la façana 
mentre duraven les obres de 
construcció.

Com es recordarà, les 
obres van començar el 2005 i 
en un principi havien de du·
rar poc més d’un any. La com·
plicació dels treballs a causa 
de problemes en la fonamen·

Arbres i plantes 
als carrers del 
nucli antic

Plantes enfiladisses al carrer de Sant Pere joan

// redacció

La plantació de diverses es·
pècies vegetals al nucli antic 
durant tota aquesta setmana 
indica que les obres d’aquesta 
zona de la ciutat entren en la 
seva recta final. Els treballs 
han d’estar acabats abans de 
final d’any, d’acord amb les 
previsions amb què treballa 
l’Ajuntament. De fet, les obres 
són força avançades. 

A la plaça de les Neus s’hi 
ha plantat un xiprer a la ram·
pa d’accés a l’església de Sant 
Antoni. Les bandes vegetals 
d’aquesta rampa es cobriran 
amb escorça vegetal en subs·
titució de la gespa, que no va 
prosperar. Al voltant de la 
plaça s’hi van plantar a l’estiu 
tres palmeres. 

Al carrer de Sant Pere s’hi 
han plantat arbres de l’es·
pècie Prunus pisardii (també 
coneguda com a pruner por·
pra pel color vermellós de les 
seves fulles), una espècie de 
mida petita. Se n’han plantat 
a la zona entre el carrer del 
Comerç i la façana lateral 

de l’església i també al par·
terre situat prop del carrer 
Montserrat. A la paret mitge·
ra del carrer de Sant Pere re·
centment restaurada s’hi han 
plantat tres tipus diferents 
d’heura, planta enfiladissa. 
També s’han col·locat més 
pruners porpra a la plaça de 
Sant Antoni i al carrer de l’Es·
glésia. Pel que fa a la plaça de 
l’Arxiprest Garriga, l’espècie 
triada són els lledoners. 

Als carrers que encara es·
tan en obres, es preveu plan·
tar una palmera a l’entrada 
de la plaça Llarga per la plaça 
de les Casernes i diversos til·
lers al carrer de Sant Josep. En 
aquest carrer, davant la casa 
on va néixer Francesc Macià, 
es preveu plantar·hi tres oli·
veres per dignificar aquest 
racó. A la plaça del Pou, d’al·
tra banda, s’hi plantarà un 
dels margallons recuperats 
de la plaça de les Neus.

 Paral·lelament, també 
s’han portat a terme els tre·
balls d’instal·lació del nou 
enllumenat.

tació va comportar haver de 
refer el projecte inicial, que 
es va fer més complex, i de 
renegociar les adjudicacions 
amb l’empresa constructora. 
Les obres van incloure l’en·
derroc manual de l’edifici i 
la conservació de la façana 
de la plaça de la Vila, protegi·

da pel Pla Especial i Catàleg. 
Les obres ja estan acabades, 
però l’edifici encara no es 
podrà fer servir donat que 
resten pendents els treballs 
per equipar·lo de serveis. 
L’Ajuntament encara no ha 
decidit quan es portarà a ter·
me aquesta última fase.

L’Ajuntament 
conservarà la 
taquilla de l’Apol·lo

// redacció

L’antiga taquilla del Tea·
tre Apol·lo serà conservada 
per l’Ajuntament i recol·
locada en un espai de la ciu·
tat, preferentment al nucli 
antic, segons ha confirmat el 
regidor de Projectes Urbans, 
Paisatge i Habitatge, Xavier 
Oller. Dues possibilitats 

d’ubicació són l’espai públic 
que queda dins del recinte de 
la nova residència i centre de 
dia, espai que abans ocupava 
l’antic Teatre Apol·lo, o bé la 
plaça Llarga. La taquilla va 
resultar afectada per l’ober·
tura del carrer Ametller, que 
ara arriba fins al torrent de 
la Pastera. La taquilla serà recol·locada al nucli antic ajT. VnG
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