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hem fet fins ara perquè es-
tem complint els compro-
misos que vam incloure al
nostre programa de go-
vern. Un dels projectes
més importants que s’es-
tan duent a terme en
aquests moments té a veu-
re amb la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM). La
planificació del municipi,
que s’ha d’adaptar a les ne-
cessitats actuals i de futur,
ens afecta a tots i per això
l’hem de decidir entre tots
els ciutadans. Per aquest
motiu, demano a la ciuta-
dania que s’impliqui al
màxim en aquest projecte,
que suposa una oportuni-
tat d’expressar quins usos
i activitats considerem ne-
cessaris donar al territori,
per quin tipus de creixe-
ment apostem, quins ob-
jectius mediambientals
perseguim i quin model de
societat volem per al futur
dels nostres pobles.

Suposo que també se
sent satisfet de com la
gent del municipi s’ha
bolcat en la causa so-
lidària de la petita Yanay?
La resposta solidària de
totes les persones, enti-
tats i empreses, tant del
municipi com de fora, a la
campanya de demanda
d’ajuda per aquesta veïna
de l’Hospitalet de 2 anys
que pateix càncer i neces-
sitava 200.000 euros per
rebre un tractament mèdic
als Estats Units, ha estat
exemplar. En només 45
dies, es va aconseguir
aquesta quantitat de di-
ners que farà possible que
augmentin les expectati-
ves de vida d’aquesta nena
i això és tot un èxit. Crec
que s’ha de felicitar la fa-
mília i tots aquells que de
forma altruista hi han
col·laborat.

Per acabar, què represen-
ta per a vostè la Festa
Major de Sant Roc?
Per mi són uns dies de tro-
bada, de convivència i de
participació. Sóc de l’opi-
nió que la festa major no-
més és festa i té sentit si hi
prenem part. Per això,
convido a tothom, als
veïns del municipi i de la
resta de poblacions, a par-
ticipar-hi activament. Així
és com farem nostra
aquesta festa.

❞
Em sento satisfet
de la feina d’aquests
tres anys perquè
estem complint els
compromisos

◗ Fotomuntatge de la façana principal de l’equipament de la biblioteca i el Teatre Auditori. La torre dipòsit s’integrarà en aquest entorn. FOTO: DT
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Les obres de construcció de la
nova biblioteca i el Teatre Audi-
tori de l’Hospitalet de l’Infant
estan avançant segons el calen-
dari previst. A hores d’ara, ja es
pot veure l’estructura de l’edi-
fici, situat a l’entrada del nucli
urbà, entre la carretera C-44 i el
carrer Ramon Berenguer IV.

En aquests moments, l’obra
està ja volumètricament defini-
da i s’està formigonant la cober-
ta i procedint a compartimentar
l’interior, tal com han pogut com-
provar recentment l’alcalde, Jo-
sep Castellnou; la regidora de
Cultura, Maite Boquera; i el re-
gidor d’Obres, Serveis i Mante-
niment, Brauli Conejo, durant
la seva darrera visita als treballs.

D’aquesta manera, tot apun-
ta que aquest nou equipament
cultural es podrà inaugurar per
la Diada de Sant Jordi de 2011,
tal com es va anunciar el passat
18 de març, dia en què va tenir
lloc l’acte oficial de la col·loca-
ció de la primera pedra.

L’edifici inclourà, a més de la
biblioteca i el Teatre Auditori,
una sala polivalent d’usos cul-
turals i un arxiu d’imatges. La
planta, amb una superfície total
construïda de 2.544,89 metres
quadrats s’organitzarà en una

‘L’ formada per dos grans blocs.
La biblioteca, que tindrà una su-
perfície de 1.133,17 metres qua-
drats, estarà distribuïda en dos
nivells: en el primer, hi haurà els
serveis d’atenció al públic; i en
el segon, l’àrea d’accés restringit
i ús intern.

El Teatre Auditori tindrà una
superfície construïda de 1.015,85
metres quadrats i un aforament
de 314 persones. Els espais com-
partits de l’equipament ocupa-
ran 395,87 metres quadrats.

La torre dipòsit existent en
aquest espai es conservarà i po-
tenciarà, donat que és obra del
conegut arquitecte Bonet Cas-
tellana. Precisament un dels ar-
quitectes que va redactar el pro-
jecte, Joan Jorba, ha destacat
com ha quedat integrada aques-
ta torre en l’edifici, tant pel que
fa a la proporció com al materi-
al. «El conjunt, enriquit pels ar-
bres dels voltants, semblarà un
bodegó», ha dit.

L’obra té un pressupost d’uns
6 milions d’euros i va ser adju-
dicada a Copisa (Constructora
Pirenaica SA). La Generalitat
aportarà 500.000 euros, en el
marc del Pla d’Equipaments Bi-
bliotecaris 2008-2010, als quals
cal afegir una aportació anteri-
or de 19.500 euros per a la redac-
ció del projecte.

EQ U I PA M E N T S ■ E N A Q U E S T E D I F I C I , A M É S , H I H A U R À U N A S A L A P O L I VA L E N T I U N A R X I U D ’ I M AT G E S

A bon ritme les obres de la biblioteca
i el Teatre Auditori de l’Hospitalet
Actualment ja es pot veure l’estructura del
nou edifici situat a l’entrada del municipi.
La idea és que el nou equipament es pugui
inaugurar per la Diada de Sant Jordi vinent

◗ L’alcalde, la regidora de Cultura i el regidor d’Obres van fer una visita
d’obres fa pocs dies per veure’n l’evolució. FOTO: AJ. VANDELLÒS I L’HOSPITALET


