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ACCIÓ SOBRE EL TERRITORI

Front Fluvial de Santa Coloma: la ciutat del futur
L’actuació a la franja fluvial de Santa Coloma de Gramenet és un dels
eixos estratègics durant el període 2004-2007. Després de la recuperació
ambiental del Besòs, es fa necessari relligar la ciutat amb el riu mitjançant
diferents actuacions urbanístiques. El projecte del Front Fluvial del Raval
afecta una zona compresa entre la marge del riu i l’av. de la Generalitat, i
entre el Nou Camp Municipal i l’Hospital Esperit Sant, amb una superfície de
2,7 ha.
En aquest terrenys es construiran tres blocs d’habitatges de 6 plantes i
tres torres de 16, la qual cosa conforma una nova zona residencial de alta
qualitat amb 400 habitatges. Els pisos estaran destinats a reallotjar als
afectats pel projecte i, una part, a joves de la ciutat. El projecte preveu la
construcció d’aparcaments, locals comercials, diverses places –una, de
dimensions similars a la de la plaça de la Vila- i zones verdes. També està
previst fer l’estudi dels serveis necessaris per fer front a l’increment de
població en aquesta zona.
La redacció del projecte ha estat a càrrec de l’arquitecte Joan Ravetllat,
guanyador del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament. El text ha estat
debatut àmpliament i des de bon començament amb els afectats mitjançant
un conveni amb els veïns, el Front Fluvial del Raval s’executarà en tres fases
i a les dues primeres es garantirà la reubicació de les 143 famílies afectades
a la mateixa zona. L’any 2004 està previst que comenci l’execució dels
primers habitatges.
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Hi ha d’altres projectes, a la façana fluvial de Santa Coloma, que
potencien l’obertura de la ciutat al riu: el nou Hospital Esperit Sant, la pasera
del Molinet, la reordenació de l’antiga fàbrica CIBA, la retirada de les torres
d’alta tensió, el passeig de Ribera o la segona fase de Can Zam. Aquestes
propostes donen una resposta integral per a la recuperació del

marge

esquerre del Besòs.
La segona fase de Can Zam encara està per definir. Falten adquirir
terrenys del barri del Pilar (encara en mans privades) i han de finalitzar les
obres de la nova línia 9 de metro. Malgrat això, durant aquest mandat es
farà un debat ciutadà per orientar la presa de decisió sobre els futurs usos
d’aquests terrenys.
El Fondo: una gran plaça amb comerços i piscines cobertes
La nova plaça del Fondo (nom provisional) és l’actuació més
destacada a una de les zones més densament poblades de Santa Coloma.
Els terrenys que ocupava l’antic camp municipal de futbol, entre els carrers
de Mozart, Beethoven i camí del Fondo, deixen un espai de 8.000 m2, als
que s’està construint la plaça i la nova parada Fondo de la línia 9 de metro.
La superfície estarà ocupada per un nou espai públic dividit en dos
zones pel carrer de Verdi. Un petit pont peatonal unirà ambdues parts de la
plaça, que tindrà jardins amb pèrgoles, jocs infantils, estancs i brolladors.
L’interior estarà ocupat per un complex lúdic i aquàtic amb piscines, sauna,
jacuzzis i gimnàs. Aquesta oferta es complementarà amb locals comercials
que tindran l’accés des del camí del Fondo, que serà reurbanitzat en el seu
tram

final.

Prop

de

400

places

d’aparcament

cobriran

la

demanda

d’estacionament, tant per a residents com per a visitants. El pressupost és
de 32,5 milions d’euros, cofinanciats al 50% per l’UE.
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La construcció de la plaça suposa la culminació del Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del Fondo, amb una duració de 10 anys. En aquest
període s’ha urbanitzat el camí del Fondo, s’han construït habitatges pels
afectats per les expropiacions i locals comercials.
La connexió del centre lúdic amb la resta de la ciutat quedarà
assegurada amb la posada en marxa de la nova línia 9 de metro, que tindrà
sis estacions: Can Zam, Singuerlín, pl. Església, Fondo, Santa Rosa i Can
Peixauet. En aquest punt, aquesta línia connectarà amb la parada ja existent
de la línia 1.
El Centre i la Rambla: nous eixos ciutadans i comercials
En els propers 4 anys quedarà enllestit l’eix ciutadà i comercial que
formen les rambles del Fondo i de Sant Sebastià. Des de Badalona, fins a la
pl. De la Vila quedarà configurada una de les principals artèries de la ciutat.
El PAM preveu la realització de la tercera i última fase de la rambla de
Sant Sebastià, entre el carrer de Sant Silvestre i la plaça de la Vila, a
càrrec de l’empresa Gramepark.
La configuració urbanística es preveu molt similar als trams que ja es
van urbanitzar a les anteriors dues fases (camí del Fondo-Irlanda i
Irlanda-Sant Silvestre). En aquest tram final de la rambla, pendent
d’urbanitzar, hi haurà un aparcament soterrat de tres plantes, amb unes 275
places d’aparcament. D’aquestes, una part serà destinada a cessió d’ús i
d’altra a rotació. El final de la rambla quedarà imbricat en un nou àmbit que
es configurarà a partir del desenvolupament del Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) Santa Coloma Vella II. Aquest PERI preveu l’obertura del
carrer Mn. Jaume Gordi fins a la rambla, l’urbanització dels carrers de Rafael
de Casanova, Sant Pere, Vistalegre, Pedró i l’obertura del carrer de Masnou.
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En el marc del PERI, un operador privat, mitjançant un conveni amb
l’Ajuntament, construirà un edifici singular a la cruïlla del passeig de Mn.
Jaume Gordi i la rb. de Sant Sebastià. Al subsòl d’aquest edifici hi haurà un
centre comercial amb sales de cinema i un aparcament.
Complex Pallaresa
A finals de l’any 2003 es va signar l’escriptura de venda de tres
parcel·les ubicades al costat del parc d’Europa amb la unió de promotors
formada per les empreses Proinosa, Excover i Construccions Riera. Allà es
construirà un complex d’oci, serveis, aparcament i habitatge públic.
L’operació es va formalitzar per la quantitat de 12.320.748 € (prop de 2.050
milions de pessetes).
La superfície dels terrenys és de 12.964 m2 i estan ubicats entre les
avingudes de Francesc Macià, Pallaresa, passatge de Salvatella i av. de Puig
Castellar, al costat del IES Les Vinyes.
Aquest complex tindrà un centre comercial no alimentari de dos plantes,
un hotel de tres estrelles, un centre d’oci, un aparcament subterrani i un
edifici de 60 habitatges. Aquest tindrà el règim de lloguer protegit per a
joves de la ciutat durant 15 anys, en períodes de 5 anys.
El plec de condicions establert per l’Ajuntament diu que les empreses
promotores hauran de cobrir els llocs de treball que es generin, al menys
amb un 70% de colomencs i colomenques.
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Continuar la transformació de la zona sud
La transformació de la zona sud de Santa Coloma de Gramenet (el
Fondo, Santa Rosa i el Raval) es farà en sis àmbits. El dos primers (A i B) es
refereixen a la urbanització dels passatges de Victòria i de Sant Pasqual i
dels carrers del seu entorn (Rellotge, Mas Marí, Sant Pasqual, Pj. Pirineus,
Pirineus,

Bruc,

posteriorment

etc).
es farà

Actualment

s’està

executant

la

primera

la segona, que

consistirà

estrictament

fase

i

en la

reconstrucció dels habitatges més degradats dels dos passatges i la seva
reurbanització.
L’àmbit C són les actuacions associades a l’arribada del metro al barri
de Santa Rosa, la qual cosa comportarà la construcció d’una plaça en aquest
barri. Per dur a terme aquestes obres s’han de reallotjar les 65 famílies
afectades. Com se sap, aquestes famílies aniran als nous habitatges que
s’estan construint a l’antiga parròquia i als edificis que fa Gramepark als
carrers d’Amèrica i Milà i Fontanals. La finalització d’aquest procés
comportarà que la nova L9 de metro comenci a funcionar durant un temps
sense que estigui oberta l’estació de Santa Rosa.
Els àmbits D i E estan referits, respectivament, a la remodelació del
parc dels Pins i el seu entorn, amb la incorporació del pati de l’escola del
mateix nom al parc, la construcció de 130 habitatges al carrer Pirineus, i a la
urbanització dels carrers de Saradana i la creació d’una plaça a l’av. de
Santa Rosa.
Finalment, a l’àmbit F

hi ha tres operacions més d’habitatge per a

joves: a la cantonada de l’avinguda de Santa Rosa i l’avinguda de la
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Generalitat, carrer Joan Ubach, enfront de l’Esperit Sant i a la cantonada que
formen el carrer d’Espriu i de l’avinguda de la Generalitat.
Gran part de les actuacions de la zona sud, com ha succeït els darrers
anys, comptarà amb el finançament de la Unió Europea.

Més esponjament: noves places públiques
La

execució

de

projectes

urbanístics

o

la

construcció

d’alguns

equipaments provoquen l’aparició de nous espais públics a la ciutat. En els
propers anys apareixeran noves places i jardins públics a Santa Coloma. El
PAM 2004-2007 preveu treballs d’elaboració de projecte i l’execució de les
següents: nova plaça al Fondo, plaça de la Guinardera, plaça de Montserrat
Roig (antiga pl. Dels Safareitjos), av. de Santa Rosa, Jardins Ernest Lluch,
barri Singuerlín, barri Santa Rosa i plaça Olimpo al Riu Nord.
La nova plaça del Fondo serà un dels espais públics més grans i de
més qualitat de Santa Coloma, amb 8.000 m2. Una plaça amb abundant
vegetació, jocs infantils, estancs i brolladors, amagarà a l’interior un complex
lúdic-aquàtic amb piscines, locals comercials i un aparcament. La seva
ubicació davant de l’estació de la línia 1 de metro i de la que s’està
construint de la línia 9, faran d’aquest espai un punt estratègic de la ciutat.
La construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra ha permès
endegar un projecte d’urbanització del seu entorn per construir una nova
plaça al barri de la Guinardera. El PAM preveu aquesta actuació amb
l’obertura d’un nou vial entre l’av. Anselm de Riu i el carrer de Cervantes, la
creació d’una zona enjardinada de 7.487 m2, amb pistes de bitlles, i un
aparcament soterrat de 120 places.
La promoció privada d’habitatges que s’està executant als terrenys de
l’antiga piscina Olimpo, suposarà l’aparició d’una nova plaça publica al barri
7
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Riu Nord. L’acord entre els promotors privats i l’Ajuntament ha permès
incloure al PAM la construcció d’un nou aparcament soterrat de 149 places.

Més aparcaments i millor circulació
El PAM proposa pel període 2004-2007 la creació de prop de 4.000
places d’aparcament. Actualment s’estan desenvolupant les obres de
construcció de l’aparcament i urbanització exterior del carrer d’Irlanda,
entre la rambla. de Sant Sebastià i el c. De Mn. Jacint Verdaguer. L’altre
gran projecte és l’aparcament i urbanització del passeig de la Salzereda.
Les obres de l’aparcament d’Irlanda podrien acabar a principi de 2005.
Hores d’ara, s’està començant l’urbanització de l’exterior, amb la construcció
dels accessos,

renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà. L’aparcament

soterrat tindrà una capacitat de 220 places, repartides en dues plantes, que
seran adjudicades en cessió d’ús.
Al PAM es contempla la transformació del passeig de la Salzereda, amb
més d’un quilòmetre de longitud. Les línies bàsiques del projecte han estat
encarregades a l’equip d’arquitectes encapçalat per Benedeta Tagliabue,
mentre que Gramepark gestionarà les obres. A l’interior del passeig està
previs la construcció d’un aparcament de 300 places. Aquest projecte es
presenta a la Unió Europea per aconseguir finançament dels fons FEDER.
S’ha d’afegir els aparcaments de pl. Olimpo, pl. Del Fondo, Guinardera i
rambla de Sant Sebastià, jardins d’Ernest Lluch, connexió Mn. Jaume Gordi
amb la Rambla i la plaça Montserrat Roig. Al complex lúdic de la Pallaresa
està previst la construcció per part dels operadors privats d’un aparcament.
Cal tenir en compte també els aparcaments que es crearan al subsòl de
les properes promocions d’habitatge públic per a joves.
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Serveis municipals
La millora i manteniment dels carrers, places i parcs de Santa Coloma
és una de les prioritats d’aquest període. Fins el 2007 està previst portar a
terme una renovació del paviment i l’ampliació de voreres de diversos
carrers de la ciutat, així com la reparació dels desperfectes que puguin
sorgir.
Aquesta actuació es complementa amb la renovació progressiva de
l’enllumenat, amb la instal·lació de bombetes de baix consum i l’adaptació a
la normativa ECA dels armaris d’enllumenat. Tanmateix, es farà la renovació
progressiva del mobiliari dels jocs infantils als parcs i places de Santa
Coloma, tenint en compte que tenen una durada d’uns set anys.
El triatge dels residus és altra actuació prioritària. La posada en marxa
de la recollida de la fracció orgànica (de moment a mercats municipals i
grans productors) i la renovació dels contenidors destinats al vidre, envasos i
paper/cartró es farà progressivament.
Habitatge Públic
El compromís assolit al PAM per aquest quatrieni és la promoció de més
de 600 habitatges públics, una gran part destinats als joves de Santa
Coloma. La resta són finalistes (reubicació d’afectats i permutes). Alguns
grans projectes com el Front Fluvial del Raval, o la reordenació de l’antiga
fàbrica CIBA ja inclouen noves promocions d’habitatge.
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La resta de promocions s’aniran executant progressivament fins assolir
la xifra final. La promoció corre a càrrec majoritàriament de la societat
municipal Gramepark. Les empreses públiques Impsol (Mancomunitat de
Municipis) i REGESA (Consell Comarcal del Barcelonès) també faran
promocions a la ciutat.
D’altra banda s’ha donat un fort impuls per afavorir la promoció
d’habitatges de lloguer. Al complex d’oci Pallaresa està prevista la
construcció d’un edifici de 60 habitatges destinat a lloguer per a joves. La
posada en marxa de la Borsa d’Habitatge Jove suposa també un nou impuls
a la posada al mercat d’habitatges destinats al lloguer.
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ATENCIÓ A LES PERSONES
NODAT i Signatura electrònica
Dintre del pla per la implantació de les Tecnologies de la Informació i
Comunicacions (TIC) endegat pel consistori pel període 2004-2007, destaca
el desplegament de la xarxa de telecentres pera la connexió ciutadana a la
xarxa (NODAT). Aquest programa, conveniat amb la Generalitat de
Catalunya, permetrà la instal·lació a centres cívics de punts de connexió per
permetre l’accés universal a les xarxes de comunicació.
Els ciutadans que no disposin dels equips necessaris per connectar-se a
Internet podran, entre d’altres serveis, accedir a la xarxa neutra que crearà
el consistori. El desplegament preveu també la possibilitat de connexió
mitjançant tecnologia sense fils (wi-fi) a determinats punts de la ciutat.
D’altra banda, el desplegament de la signatura electrònica permetrà
avançar en la realització de tràmits administratius mitjançant la web
municipal. Santa Coloma és el primer municipi català que estarà en
condicions d’oferir aquest servei, en col·laboració amb l’Agència Catalana de
Certificació, que serà l’entitat emissora dels certificats.
Reactivació econòmica
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L’impuls a l’activitat econòmica local passa per la formació i la
dinamització comercial. La introducció de les noves tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) és una eina fonamental al desenvolupament
socioeconòmic de Santa Coloma. El desconeixement d’aquestes matèries pot
produir l’anomenada “bretxa digital” i suposar un impediment dels ciutadans
a l’hora d’accedir al mercat laboral. Per això, el PAM recull un projecte per
l’alfabetització en les TIC.
L’Ajuntament, i l’empresa municipal Grameimpuls, també hauran de
definit els espais destinats a formació per tal d’optimitzar els recursos
disponibles i oferir un Pla de ciutat per a la formació continuada. Aquest pla
estaria destinat a treballadors, tan ocupats com desocupats.
L’altre gran eix és la dinamització comercial. Després de l’aprovació
del Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials (POEC), durant el període
2004-2007 es posaran en marxa els plans de dinamització comercial a la
zona Centre y al Fondo, que s’afegeixen al que ja està en marxa a
Singuerlín. La remodelació i adequació dels tres mercats municipals (Fondo,
Sagarra i Singuerlín) i el seu entorn és també una acció prioritària. Amb
aquests plans, i amb la implicació directa dels empresaris, es pretén adaptar
l’oferta comercial, per arribar a un comerç de proximitat més modern i
competitiu.
La instal·lació de centres comercials al Fondo, el Centre i la Pallaresa, i
la renovació dels mercats municipals completarà i millorarà l’oferta comercial
a la ciutat.
Noves instal·lacions esportives
El Ple de l’Ajuntament ja ha va aprovat el pla especial de la zona on
s'ubicarà el nou pavelló de la Riera Alta (c. De Washington contonada
Cristòfol Colon), que destinarà 1.400 metres quadrats a usos esportius.
Aquesta serà una de les instal·lacions més importants que es duran a terme
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en aquest mandat. El nou pavelló, que substituirà l'antic de Can Sisteré,
disposarà d'una pista de joc per a la pràctica d'esports de sala, quatre
vestidors col·lectius, dos vestidors

d'àrbitres, infermeria, consergeria,

magatzem i serveis complementaris.
Aquest nou poliesportiu és una de les apostes del PAM, sense oblidar,
entre altres inversions, les piscines cobertes del Fondo i de les de Can Zam i
la remodelació del camp de futbol de les Oliveres.
Les polítiques de foment de l’esport caminaran cap a la potenciació del
mecenatge esportiu i la creació d’una xarxa d’equipaments de centres
esportius aquàtics.
Benestar i Salut per a tothom
En aquest període treballarem amb el Govern de la Generalitat per
desenvolupar un nou model d’atenció social i sanitari que comporti una
major participació de l’Ajuntament en la planificació i en la gestió del conjunt
dels serveis socials i sanitaris de la nostra ciutat. Hores d’ara, està previst
l’inici de les obres del nou Centre d’Assistència Primària (CAP) del Centre i
estan adjudicades les obre del nou Hospital Esperit Sant.
En aquest context proposem la millora i transformació de la xarxa
bàsica de serveis socials per tal d’arribar a tota la població: millora de la
seva ubicació i millora de la coordinació amb la resta de xarxes de serveis.
També millorarem l’atenció als sectors de població més vulnerables: infants,
tercera edat, malalts mentals, persones amb addiccions, etc.
La lluita contra l’exclusió és un eix fonamental al PAM, amb un
programa específic que impliqui els agents socials, professionals i usuaris. Es
revisaran els recursos disponibles adaptant-los a les noves situacions.
Aquest programa incorporarà un seguiment i avaluació de la política
desenvolupada alhora que defineixi objectius concrets en tots els àmbit
13

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2004-2007

PRINCIPALS ACTUACIONS

generadors d’exclusió. Hi ha altres mesures d’interès com elaborar un pla
d’emergència social d’àmbit comarcal.
A més, s’integraran accions de suport social en les actuacions
urbanístiques de futur, especialment les relacionades amb la nova Llei de
millora de barris de la Generalitat.
D’altra banda, es posaran en marxa les mesures que la nova Llei de
protecció dels animals reservi als ajuntaments, alhora que s’intensificaran els
programes de protecció de la salut als espais públics.
Pel que fa al consum, es millorarà la informació relativa al consum que
pugui interessar a la població, per tal de vetllar pels drets dels consumidors.
També promourem el consum responsable i la xarxa de comerç just.
A l’apartat de la solidaritat, un altre gran objectiu d’aquest període és
avançar cap a l’objectiu d’aportar l’1% dels ingressos municipals a projectes
de cooperació. Santa Coloma s’adequarà als “Objectius 2015”, marcats per
les Nacions Unides a la Cimera de Nova Yorg de l’any 2000, per tal de
col·laborar en el reequilibri de la riquesa mundial.
Atenció a les persones: més idees i nous serveis
Els col·lectius ciutadans amb una realitat social específica reben un
tractament diferenciat al PAM. Aquest és el cas, per exemple, de la gent
gran. Es farà un pla específic per atendre les necessitats dels nostres avis i
àvies, amb dues reserves de sòl per construir-hi residències i amb serveis
adients (apartaments i centre de dia). Garantir l’atenció domiciliaria i
impulsar un sistema integral socio-sanitari són altres objectius importants.
Pel que fa a les persones amb discapacitat, el PAM també preveu la
redacció d’un pla d’atenció i promoció específic. Entre altres coses, es faran
noves reserves d’habitatges públic per a aquestes persones i es posaran en
marxa projectes d’integració laboral.
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Dos plans integrals més es redactaran en aquest mandat: un per als
infants i els joves, on es posarà l’èmfasi sobre l’habitatge de lloguer, i un
altre sobre la igualtat entre homes i dones. L’Ajuntament continuarà
treballant en el programa contra la violència a les dones i en la promoció de
l’ocupació i l’accés a les noves tecnologies. També es durà a terme un
projecte d’ajuda mútua per a la conciliació de la vida personal, laboral i
familiar.

La convivència i la cohesió social, en un època caracteritzada per nous
fluxos migratoris, és un altre objectiu fonamental. Es continuarà treballant
en el Pla per la convivència intercultural, aprofundint en la xarxa de
transmissió de valors positius i en polítiques d’integració.
És clar que l’educació és la millor eina per assegurar el futur dels
colomencs. En aquest apartat, el PAM és ambiciós, ja que preveu nous
equipaments (dues escoles bressol i l’ampliació del campus de la Torribera),
accions

de

millora

dels

centres

escolars

i

un

replantejament

de

l’ensenyament públic d’adults.
Medi Ambient: noves propostes
Una de les apostes del PAM en matèria de medi ambient es l’elaboració
del Pla de mobilitat urbana. Arran de les noves normatives legals que en
aquest aspecte estan sorgint, aquest pla partirà d’un estudi previ sobre les
possibilitats de millora que ofereix la ciutat Els transports públic i privat, el
carril-bici i els espais dels vianants seran examinats a fons per trobar
solucions imaginatives i de llarg termini.
D’altra banda, l’eliminació dels residus especials ha estat més fàcil
gràcies a la deixalleria municipal de la carretera de la Roca. Ara, el PAM
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proposa la creació de dues minideixalleries dins de la ciutat perquè els
ciutadans tinguin més facilitats en les tasques del reciclatge.
En aquest sentit, cal continuar amb les accions sensibilització de la
ciutadania i, així, es proposa la creació d’un centre d’interpretació del medi
ambient i un altre d’educació ambiental. El primer permetrà fer exposicions,
tallers i qualsevol altra mena de recerca de les possibilitat que ofereix la
serra de Marina. El segon es dedicarà als temes de l’Agenda 21: aigua,
energies, gestió de residus, etc. Els reptes derivats d’aquesta agenda són
molt importants, ja que es tracta d’un document viu que obre contínuament
possibilitats noves. El PAM planteja mecanismes d’actualització, com un pla
específic 2004-2010 o un observatori de treball.
La restauració de les àrees periurbanes és un altre tema prioritari. Com
se sap, aquest és un programa que funciona des de 1994, que ha contribuït
notablement a la millora i recuperació d’espais naturals amb un model
d’intervenció sobre el territori respectuós i reconegut per tothom. Projectes
de reforestació o la posada en funcionament d’àrees de serveis i de descans
són algunes realitats ja assolides. En aquesta línia vindran noves propostes.
Cal dir per últim, que l’Ajuntament té previst noves instal·lacions
fotovoltàiques en centres municipals.
Nous equipaments culturals
El Pla d’acció municipal (PAM) preveu la creació de nous equipaments
culturals per a la ciutat, entre els quals destaquen l’auditori de Can Roig i
Torres i la sala Miquelet Saladrigas (Sala B) del Teatre Josep Maria
de Sagarra.
L’auditori es construirà sense afectar el pati de la masia i tindrà una
capacitat per a 200 espectadors i un escenari de 10 x 8 metres. La posada
en marxa d’aquest nou equipament forma part de la rehabilitació de l’entorn
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de l’Escola Municipal de Música, que comptarà amb un nou accés a través del
carrer de la Ciutadella Alta. A més de l’auditori, es posarà en marxa un sala
d’assaigs.
La segona fase del Teatre Sagarra farà més confortable aquesta
instal·lació.

Hi haurà una rehabilitació a fons dels lavabos i camerinos, es

completarà la xarxa d’aire condicionat i calefacció i, per fi, es posarà en
funcionament la sala B. Es tracta d’un espai multidisciplinar on es
representaran obres de petit format, es projectaran

pel·lícules, es faran

assaigs, etc. Tindrà grades telescòpiques (mòbils), amb unes 200 localitats,
la qual cosa permetrà adaptació de l’espai a les necessitats artístiques de
cada funció.
Al llarg d’aquest mandat s’acabarà el Centre Cultural Manent, on
s’integrarà el CTPC Joan Pairó i altres entitats, i on hi haurà una sala d’actes
i una exposició permanent dels gegants i capgrossos. També serà una
realitat el parc arqueològic Puig Castellar: s’acabaran els fonaments de la
part posterior del poblat, continuaran el treballs arqueològics i es construirà
un centre d’acollida on s’impartiran tallers i xerrades. Finalment, s’obrirà la
nova biblioteca del Singuerlín a la part superior de l’actual mercat. Serà un
espai mòbil que combinarà modularment diferents ambients, que es
completarà amb una sala d’exposició. També es dotarà al barri de Riera Alta
d’un nou centre cívic.
Alguns dels actuals equipaments es milloraran en aquest mandat —CCM
Molinet, Teatre Sagarra, Museu i CTPC Joan Pairó— i guanyaran en aspectes
com el de la seguretat. El PAM preveu, per últim, la redacció d’un pla
estratègic de cultura.
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