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L’APUNT

Argentona està
de festa major
Lluís Arcal

Argentona està vivint uns dies intensos, ja que està
immers de ple en la seva festa major en honor del seu
patró, sant Domingo. Són dies de correfocs, balls, gegants, però sobretot de Garrinades i càntirs. Quant
als primers, aquesta aposta musical destinada en un
principi al jovent ja fa anys que està consolidada i ha
passat a ser un referent a la comarca. I és que pràcti-

cament des dels seus inicis s’ha distingit també per
la qualitat musical de les propostes que s’hi programen, tant nacionals com internacionals. Pel que fa als
càntirs, ahir es va viure la tradicional aixecada a la
plaça Nova del municipi. Una prova tan tradicional
com espectacular, només apta per a les persones
més decidides, fortes i valentes.

Treballant
per als altres
Rosa Funtané, cap
de llista d’Esquerra
Republicana-AM en
les últimes municipals, s’estrena en
aquest mandat
com a alcaldessa.
Mestra, de 53 anys,
assegura que si ha
de ser recordada a
Montgat li agradaria
passar a la història
com una persona
que treballa per als
seus conciutadans.
En una illa deserta
on només es pogués emportar una
cosa afirma amb rotunditat que s’hi enduria la seva filla.
Entre les seves lectures preferides es
troba la novel·la
històrica Els pilars
de la Terra, del britànic Ken Follett.
■ A. MAS.

en obres i ens estem adaptant a les circumstàncies
actuals. Ens estem amarant del que hi ha. El que
sí que li puc avançar és
que no executarem projectes mastodòntics; no
és el nostre objectiu. En el
nostre programa teníem
vetllar per la qualitat de
l’escola i aquest serà un
dels projectes prioritaris.
L’Ajuntament està sanejat econòmicament?
Ho estem analitzant en
aquests moments.
Montgat necessita una
nova escola però Ensenyament sembla que no
s’hi posa bé.
Hem demanat un estudi
a la Diputació perquè faci
una anàlisi que ens ajudi
a demostrar que necessitem una escola i també
una escola bressol, que
són projectes de servei a
les persones. Quan
aquest estudi arribi, podrem demostrar a Serveis Territorials o a la
conselleria què és el que
necessita Montgat.
Per què aquesta negativa de la conselleria? És

per motius econòmics?
La veritat és que els números no han variat gaire
quant a nadons. Hi ha
una escola concertada al
municipi que ha perdut
una línia, i això fa que necessitem una línia més
per a les escoles públiques. Suposo que la gent,
davant de la crisi, ha
apostat més per l’escola
pública, perquè és de molt
bona qualitat, enfront
d’una escola concertada,
també de qualitat, però.
Coneix bé l’administració.
Creu que un dels nous
reptes del nou estat, si
l’assolim, seria precisament millorar l’eficàcia
administrativa?
Eficàcia, eficiència i economia. Hem de ser més
àgils pel que fa a la paperassa. I encara ens falta
molt per millorar en
aquest àmbit.
Si el 27-S guanya la llista
independentista i el govern espanyol reacciona
malament, què farà
l’Ajuntament?
Estar al costat del nostre
president... el senyor
Oriol Junqueras. ■

El solar on s’aixecarà el nou equipament cultural d’Alella, en ple centre del municipi ■ LLUÍS ARCAL

Alella vol tenir a punt
el seu nou equipament
cultural a finals del 2017
a Substituirà l’antic Casal d’Alella, construït als anys setanta, que no reunia les
condicions adequades a Es volen adjudicar les obres abans no acabi l’any
Lluís Arcal
ALELLA

Alella es dotarà d’un nou
equipament cultural. Es
construirà en ple centre
del municipi i tindrà una
superfície de 2.100 metres quadrats. Aquesta infraestructura tindrà com
a missió substituir l’antic
Casal d’Alella, construït
als anys setanta, i que ja
no reunia les condicions
necessàries perquè s’hi
fessin les activitats preteses. La intenció de l’Ajuntament és poder posar fil a
l’agulla a aquest projecte
com més aviat millor i està previst adjudicar les
obres abans no acabi
aquest any. La voluntat és
que el nou equipament
pugui entrar en funcionament abans no finalitzi
l’any 2017. Tot i que encara s’hi poden aportar suggeriments, a grans trets
es preveu fer-hi una sala

Les xifres
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2.100

3,7

metres quadrats de superfície tindrà el nou equipament
cultural, que substituirà
l’antic Casal d’Alella.

milions d’euros costarà
la nova infraestructura.
700.000 euros els
aportarà la Generalitat.

polivalent amb grades retràctils amb capacitat per
a uns 300 espectadors per
poder-hi fer una programació cultural, bucs d’assaig per a músics, una altra sala polivalent per a 70
persones destinada a xerrades i actes de petit format i un espai per a l’escola de dansa municipal.
A més també s’habilitarà una zona d’uns 300 metres quadrats per al collectiu del Casal d’Alella,
que va cedir el sòl al municipi per l’edificació del nou
complex. En total es pre-

veu que el cost de l’obra
arribi als 3,7 milions d’euros, dels quals uns
700.000 seran subvencionats per la Generalitat.
“És un projecte en el
qual s’està treballant des
del 2008”, va recordar
l’alcalde d’Alella, Andreu
Francisco (ERC). “Al llarg
del mandat passat vam
anar trobant unes pautes
per poder aconseguir
aquest equipament cultural per donar servei al poble”, va explicar Francisco, que va reconèixer que
“tot i tenir Can Lleonart

moltes de les necessitats
culturals s’han anat cobrint imperfectament”.
L’alcalde d’Alella no va
amagar la intenció que el
nou casal “es converteixi
en el gran equipament
cultural del municipi”, i
va voler posar l’accent en
l’espai que es destinarà a
l’escola de dansa municipal. “Tenim una escola de
dansa que ara mateix té
una sala molt petita al pavelló, i aquests no és el millor lloc per a ells”.
En aquest sentit Francisco es va mostrar esperançat que la posada en
funcionament del nou
complex cultural “pugui
permetre que l’escola de
dansa evolucioni i així es
pugui fer oficial”. Quant
als bucs d’assaig previstos
en el nou equipament, l’alcalde d’Alella va constatar
“la demanda d’aquest tipus d’infraestructura que
hi ha al municipi”. ■

