
El centre cultural que hi havia
projectat a l’edifici municipal de
Cal Pau de Súria no es tirarà enda-
vant. Si més no com l’havia ideat
l’antic equip de govern, que ja te-
nia sobre la taula l’avantprojecte
que preveia un equipament que
incloïa la biblioteca pública, un
espai polivalent i sales de reu-
nions, entre altres serveis. El nou
equip de govern, format pel PSC i
el GIIS, que ja s’havien mostrat
contraris al projecte, aposta ara
per fer una sala polivalent, i pro-
bablement també la nova biblio-
teca, a l’entorn de l’antic cinema
Califòrnia. 

L’alcalde de Súria, Albert Cobe-
ró (PSC), ha explicat que la inten-
ció del nou govern municipal «és
trobar alguna solució per al com-
plex de Cal Pau però que, a priori,
no passa per la construcció dels
equipaments que volia l’anterior
equip de govern». Segons Coberó,
l’edifici de l’antic restaurant de Cal
Pau, que l’Ajuntament va comprar
el 2015,«és un lloc privilegiat al
centre del poble» i la intenció de
l’actual consistori és treballar per-
què sigui «un equipament de cai-
re cultural o social perquè en pu-
gui gaudir la gent de Súria».

Tot i així, es descarta tirar enda-
vant l’equipament que hi havia
projectat perquè, segons Coberó,
«considerem que és molt car i pre-
veu uns serveis com l’oficina de
turisme o una sala d’exposicions
que no volem baixar del Poble Vell
perquè, en tot cas, el que volem és
revitalitzar el barri, no acabar-lo
de matar».  Per tot plegat, el de Cal
Pau és un projecte en el qual «no
acabàvem de creure i durant la
campanya hem sigut molt clars i
hem dit que, si governàvem, tal
com estava plantejat per l’equip
de govern no el volíem tirar enda-
vant». 

Per la seva banda, el nou con-
sistori vol recuperar «i actualitzar»
un antic projecte que hi havia so-
bre la taula fa 15 anys, durant la
darrera etapa de govern socialista,
per fer una sala polivalent a l’en-

torn de l’antic cinema Califòrnia,
on també possiblement s’ubicaria
la nova biblioteca, ja que l’actual
«està obsoleta i cal adaptar-la al
segle XXI», assegura l’alcalde.

Un espai cèntric i en desús
L’Ajuntament de Súria va forma-
litzar la compra de l’edifici de l’an-
tic hostal i restaurant de Cal Pau,
ubicat a la cantonada dels carrers

Sant Lluís i Sant Antoni Maria Cla-
ret, al centre del poble, el 23  de-
març del 2015 amb la intenció de
convertir-lo en un centre cultural
amb diversos equipaments i ser-
veis públics, com ara la nova bi-
blioteca. L’Ajuntament va poder
adquirir l'edifici, de 800 metres
quadrats i en desús des que l’his-
tòric restaurant que l’ocupava va
tancar portes fa uns 20 anys, per

un import de 103.500 euros (sense
IVA). Després de la seva adquisi-
ció va ser enderrocada la part pos-
terior de l’immoble per tal d’es-
ponjar  el carrer de Sant Antoni
Maria Claret i es va enderrocar la
tribuna de la façana principal a
causa dels despreniments que
s’hi van produir.

Just al final de la legislatura pas-
sada, el consistori va fer pública la
proposta guanyadora  del concurs
que va fer la Diputació de Barce-
lona per a l’avantprojecte del futur
Centre Cultural de Cal Pau.
Aquesta proposta preveia que, a
més de la seva funció cultural i cí-
vica, el futur equipament assumi-
ria una funció connectora entre
els carrers de Salvador Vancell i
Sant Antoni Maria Claret amb un
nou passatge cobert que perme-
tria crear una nova plaça  al davant
de  l’església parroquial de Sant
Cristòfol.

L’avantprojecte guanyador pre-
veia que el nou equipament aco-
llís la biblioteca pública, una sala
d’exposicions, un espai polivalent
i també sales de reunions per a les
entitats de la vila, entre altres ser-
veis. 

QUERALT CASALS SÚRIA

El nou govern de Súria descarta fer el
projecte del centre cultural de Cal Pau
PSC i GIIS aposten per una sala polivalent i una nova biblioteca a l’entorn de l’antic cinema Califòrnia

AJUNTAMENT DE SÚRIA

Imatge simulada de la proposta de l’avantprojecte de Cal Pau

ARXIU/MIREIA ARSO

Imatge d’arxiu de l’exterior de l’edifici de Cal Pau, a l’esquerra

La línia de Rodalies Renfe entre
Manresa i Terrassa (R4) serà ob-
jecte d’obres a l’estació de Vaca-
risses-Torreblanca, a la qual es
destinarà una inversió de 3,7 mi-
lions d’euros per a la millora d’ac-
cessibilitat així com en la renova-
ció i modernització dels equipa-
ments de l’estació. El termini
d’execució de l’obra civil és de 16

mesos des de l’inici de les actua-
cions. S’hi farà un pas elevat, amb
un ascensor, que connectarà les
dues andanes. Aquesta actuació
forma part del pla d’accessibilitat
per a les estacions de Rodalies de
Barcelona, que disposa d’un
pressupost de 100 milions d’eu-
ros.

A més a més d’aquesta inter-
venció, el pla d’accessibilitat tam-

bé s’està desenvolupant a les es-
tacions de Sant Miquel de Gon-
teres i Vacarisses. Segons Renfe,
forma part d’una inversió a la lí-
nia R4 nord de prop de 13 milions
d’euros que es concreta a les es-
tacions de Manresa, Castellbell i
el Vilar-Monistrol, Viladecavalls,
Sant Miquel de Gonteres, les
dues que estan ubicades a Vaca-
risses i Sabadell Centre. 

REDACCIÓ MANRESA

Renfe farà obres de millora en una de les
estacions del tram de Manresa a Terrassa

RENFE

Imatge virtual del pas elevat que es construirà a l’estació de Vacarisses

L’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha posat a disposició dels
presidents de les diverses associa-
cions de veïns que hi ha al muni-
cipi una nova opció dins l’app de
l’ajuntament per tal de poder-se
comunicar de forma directa amb
el consistori. Aquesta nova opció
permet gestionar ràpidament i fà-
cil les peticions, suggeriments i in-
cidències que puguin arribar des
de cadascun dels barris.

L’accés a l’app es pot fer mitjan-
çant un usuari registrat a disposi-
ció dels presidents de les entitats
veïnals i les seves juntes, permet
contactar directament amb
l’Ajuntament o amb la regidora de
l’àrea d’entitats, Carme Cruz. Així,
les sol·licituds que vagin arribant
es podran gestionar de forma di-
ferenciada en funció de si es tracta
de qüestions que requereixen una
resposta immediata o de si tenen
una transcendència menor, per la
qual cosa es poden resoldre en
terminis de dos o tres dies, o fins i
tot més si es tracta de propostes de
futur.  

REDACCIÓ SANT FRUITÓS DE BAGES

Sant Fruitós
facilita una eina
de comunicació
digital nova a les
entitats veïnals

Els fons de l’arxiu municipal de
Mura és des d’ara més accessible
per Internet gràcies al suport del
programa de manteniment de la
Xarxa d’Arxius Municipals de la
Diputació. Aquesta millora s’ha
assolit per la implementació dels
instruments de descripció amb
l’assessorament dels tècnics arxi-
vers de l’Oficina de Patrimoni
Cultural. Disposar dels instru-
ments de descripció és clau per
conèixer el contingut del fons i així
poder-hi accedir i consultar-lo.
Per al fons municipal s’ha adoptat
el model de quadre de classifica-
ció d’ajuntaments i consells.

REDACCIÓ MURA

L’arxiu municipal
de Mura és des d’ara
més accessible via
Internet
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