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Terrassa preveu reobrir
el teatre Principal el 2011

Vallès Occidental

Terrassa q Pere Navarro, alcalde de
la ciutat (PSC), va presentar ahir el
projecte de reforma, de Xavier Fabré
i Lluís Dilme, que planteja 660 buta-
ques i una petita sala amb 100 més.
Les obres, de 10,5 milions d’euros,
començaran a l’abril i el teatre s’es-
trenarà coincidint amb el centenari
de la seva inauguració. A.P.

Alpens tindrà un local
cívic en una fàbrica vella

Osona

Alpens q L’equipament tindrà qua-
tre locals per a entitats i una sala po-
livalent. En la primera fase es re-
forçarà l’estructura de l’edifici i es
canviarà la teulada. Les obres acaba-
ran a finals d’any i tenen un pressu-
post de 328.000 euros, finançat per
la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat. P.P.

La Roca fa una web
de memòria popular

Vallès Oriental

La Roca del Vallès q L’ajuntament
digitalitzarà la majoria del material
bibliogràfic que té l’Arxiu de la
Memòria Popular. En total, 58 de les
79 memòries que integren el fons
del centre, la majoria sobre la guer-
ra civil espanyola (1936-1939). El ma-
terial es podrà consultar a la web
www.laroca.org. P.D.

Medinre inverteix a
Porrera 6,5 milions

Priorat

Porrera q L’empresa ha adquirit una
finca de 90 hectàrees amb l’objectiu
de construir-hi un celler per elabo-
rar vins de qualitat i erigir-hi un ho-
tel rural. S’espera que el primer vi
surti al mercat el 2010. També
obrirà un restaurant per captar tu-
risme enològic, una oferta que està
en auge a la comarca. F.G.

La Guàrdia Civil d’Alella incauta mil quilos d’haixix
en un cotxe de luxe i en deté el conductor

Maresme

Ferida greu una
agent local d’Artés

Bages

Artés q Un Ford Escort va atropellar
la policia municipal dimecres a la
nit i la va ferir de gravetat mentre es-
tava assistint un accident a la cune-
ta. L’Escort va sortir de la carretera i
va impactar contra el vehicle poli-
cial, que va caure per un marge de
deu metres i va arrossegar l’agent,
que estava fora del vehicle. J.S.

ERC aparta un regidor de
CiU de l’equip de Seròs

Segrià

Seròs q L’alcalde, Gabriel Pena
(ERC), va confirmar ahir que aparta
del càrrec el regidor d’Urbanisme,
Josep Antoni Romia (CiU), per col.la-
borar professionalment amb immo-
biliàries. Pena va dir que Romia, que
té una gestoria, ha començat a asses-
sorar constructores. El cessament
afecta el pacte entre CiU i ERC. M.J.I.

EFE

Alella q Una patrulla va sospitar
d’un cotxe BMW X5, ja que sol ser
un tipus de vehicle robat i que s’uti-
litza en els assalts silenciosos de la
zona. Van comprovar el número de
matrícula i van veure que no concor-
dava amb la marca i el model. Els
agents van parar el vehicle i van ar-
restar-ne el conductor. A l’interior es

van descobrir 33 paquets d’haixix
(foto) valorats en 1,3 milions d’eu-
ros. La droga podria haver estat des-
carregada en qualsevol part del lito-
ral català per una llanxa arribada
del Marroc, ja que els paquets esta-
ven meticulosament embolicats en
plàstic, probablement per preservar-
los de l’aigua. El jutjat de guàrdia de
Mataró dirigeix la investigació
d’aquest cas. MAR LOIRE

Un detingut
a Lleida per
la mort d’una
prostituta

SUCCÉS

Els Mossos d’Esquadra de Lleida
van detenir ahir a la matinada
un home, presumptament impli-
cat en la mort d’una prostituta
d’origen brasiler. La víctima, Ce-
lia I. D., de 32 anys, va ser trobada
sense vida dimecres en avançat
estat de descomposició, al pis que
tenia llogat al centre de la capital
del Segrià. El cadàver, que estava
estirat a terra, presentava un fort
cop al cap, segons van indicar
fonts policials.

L’arrestat, que ahir a última
hora estava pendent de declarar
davant la Policia, va ser localitzat
escasses hores després que els
veïns alertessin d’una intensa pu-
dor que sortia d’un apartament
situat al número 23 del carrer de
Magí Morera, a la Zona Alta de
Lleida.

AUTÒPSIA / Uns minuts després
de les 18.30 hores, els Bombers
van accedir a la vivenda per una
finestra. Allà van trobar la dona,
que podria estar morta des de fa
vuit o deu dies. La potència a què
estava fixada la calefacció, amb
una alta temperatura, podria ha-
ver accelerat la descomposició
del cadàver, van apuntar fonts
pròximes al cas.

En principi, segons van assegu-
rar, no es van poder apreciar sig-
nes de violència o de robatori.
Ara l’autòpsia haurà de determi-
nar si el cop que la dona tenia al
cap va ser causat de manera for-
tuïta –produït al caure a terra– o
bé si l’hi va provocar alguna per-
sona.H

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
LLEIDA

Segrià

Vilafranca emprèn la reforma
i ampliació del Museu del Vi

OBRES EN UNA ENTITAT CULTURAL
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JOSEP MARIA SOLER
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Un nou edifici
permetrà ampliar
les instal.lacions
de les col.leccions

El palau reial de la
plaça de Jaume I serà
restaurat, i una casa
antiga, demolida

E
l Museu de Vilafranca-Mu-
seu del Vi està en plena re-
forma. Ha iniciat la cons-
trucció d’un nou edifici, al

carrer d’Hermenegild Clascar, que
permetrà ampliar l’espai de les
col.leccions, i als edificis històrics de
la plaça de Jaume I s’hi treballa in-
tensament amb la finalitat de re-
forçar-los. El president de l’entitat,
Josep Soler, ha explicat que les obres
han de convertir l’actual Museu del
Vi «en el Museu de les Cultures de
Vi de Catalunya».

Aquesta setmana la reforma arri-

ba a la capella de Sant Pelegrí, condi-
cionant la sala per oferir totes les ex-
posicions que fins ara no podia aten-
dre. Des de fa dies s’han portat a ter-
me diverses prospeccions arque-
ològiques a la capella, prèvies i pre-
ceptives, abans d’emprendre la re-
forma necessària per dotar el local
d’aquells elements imprescindibles
–aïllaments potents i accessos practi-
cables– per acollir exposicions de
qualitat. Les obres tenen un termini
previst de sis mesos.

Durant la reforma, l’accés princi-
pal del museu seguirà ubicat a la
plaça de Jaume I però hi haurà can-
vis provisionals perquè l’antic Palau
Reial on va morir Pere II, que des de
1939 és la seu de l’entitat, també ha
de ser restaurat i consolidat.

No obstant, l’obra de més impac-
te serà l’enderrocament de Cal Pa i
Figues –immoble que està situat en-
tre el palau i la capella– i la cons-
trucció d’un edifici nou amb una
façana de vidre.

FAÇANA OPACA / L’ampliació també
avança i l’edifici situat a la cantona-
da entre els carrers de Sant Bernat i
Hermenegild Clascar, on hi va haver
una fàbrica de fideus, ja té tres plan-
tes. Les obres les porta a terme
l’Ajuntament de Vilafranca. En
aquest nou edifici, a més a més de
les instal.lacions del museu hi haurà
pisos.

Soler, arquitecte de professió, ha
descrit que aquesta nova casa «tin-
drà una façana bàsicament opaca a

les dues primeres plantes, en què
s’ubicaran les dependències del mu-
seu». Però aquesta façana, que dóna
al carrer de Clascar tindrà una im-
portància singular ja que fa que l’en-
titat es mostri a una de les vies prin-
cipals de la ciutat.

Soler han escrit en la felicitació

d’any nou enviada als Amics del Mu-
seu: «El 2007 veurem moltes nove-
tats. No pararem ni un moment per-
què Vilafranca continuï tenint un
museu, un centre cultural actiu,
dinàmic, obert i pensat per a
tothom després de 71 anys d’existèn-
cia». H

DIEGO CALDERÓN

33 Obres del nou edifici del museu al carrer de Clascar.

Descoberts forns
medievals de
ceràmica i bronze

33 La prospecció arqueològica
prèvia a les obres de remodela-
ció de la capella de Sant Pelegrí
del museu han permès docu-
mentar els vestigis medievals
més antics de Vilafranca. Es
tracta de tres forns, del segle XII
i XIII, un de ceràmic en què pro-
bablement es fabricaven totxos, i
dos de metal.lúrgics amb restes
de bronze vinculats possible-
ment a la construcció de la
Basílica de Santa Maria.

Alt Penedès


