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Tot i deixar clar que aquest
emplaçament no és ni de
bon tros el definitiu, el mà-
xim responsable polític de
Montgat ha assenyalat
aquest terreny com el que
«pren més força» per
construir-hi el futur edifici
de l’ajuntament. Entre les
raons que afavoreixen
aquesta situació, destaca
el fet que el terreny on s’ai-
xecaria la Casa de la Vila
–al costat de l’aparcament
de la biblioteca municipal
Tirant lo Blanc– és a una
zona de Montgat –el Pla de
la Concòrdia– que ofereix
possibilitats educatives,
culturals i esportives. A
més, estaria situat davant
d’un barri, el del Turó del
Sastre, on residiran un bon
nombre de veïns, ja que
actualment s’hi estan
construint un centenar
d’habitatges concertats i
públics. Aquest augment
poblacional s’haurà de su-
mar al previst amb els 300
habitatges que en el futur
es promocionaran i s’edi-
ficaran en aquesta part del
terme municipal. A més,
aquest emplaçament tam-
bé permetria a l’Ajunta-
ment disposar de més es-
pai per construir una plaça

de la Vila, una de les man-
cances més significatives
de l’actual edifici consis-
torial montgatí.

Un altre punt favorable
a aquesta situació és «el
consens i el principi d’a-
cord» que, segons Ràmia,
s’ha obtingut entre les for-
ces polítiques del poble a
l’hora d’escollir aquest
emplaçament. De fet, si es

concretés aquesta situació,
s’acompliria una de les lí-
nies dibuixades en l’elabo-
ració del pla estratègic de
Montgat 2007-2011, en
què es considerava essen-
cial que el Pla de la Con-
còrdia esdevingués el nou
punt central del municipi,
perquè aquest aconseguís
tenir un millor vertebra-
ment urbà.

L’edifici donaria centralitat a una zona amb equipaments i futurs habitatges

Montgat vol construir el nou
ajuntament al Pla de la Concòrdia

JOSE G. NAVARRO / Montgat

● Amb la construcció del
nou ajuntament, s’haurà
de reconvertir l’activitat
de l’actual edifici consis-
torial. Una de les possibili-
tats que l’actual govern
municipal té sobre la taula
és utilitzar l’actual seu de
l’ajuntament com un hotel
d’entitats, per tal que les
associacions del poble
montgatí tinguin a la seva
disposició locals i depen-
dències per desenvolupar
la seva activitat, amb la
possibilitat d’utilitzar el
saló de plens com a sala de
reunions. L’alcalde de la
vila ha apuntat que els ser-
veis de què disposa actual-
ment l’edifici consistorial
constituirien «certes pre-
misses» perquè finalment
sigui destinat a un ús ciuta-
dà. Tot i rebutjar el seu en-
derroc, Ràmia no va des-
cartar vendre aquest espai
públic per rebre inversió
privada, adduint que cal-
drà aprofitar al màxim els
recursos de l’equipament
per evitar que el seu man-
teniment sigui molt defici-
tari per al poble.

● L’Ajuntament de Montgat està es-
tudiant la possibilitat de construir el
nou edifici consistorial al Pla de la
Concòrdia, concretament al costat

Terreny on podria construir-se l’edifici consistorial. / J.G.N.

de la biblioteca municipal. L’alcalde
montgatí, Jordi Ràmia (PSC), ha as-
segurat que, tot i ser una possibilitat
d’emplaçament més, es tracta de
l’espai que últimament «ha pres més

força», i que disposa del suport de la
resta de formacions polítiques de
l’Ajuntament. A més, amb l’equipa-
ment, la zona esdevindria un altre
punt central del municipi.

Hotel d’entitats
a l’actual edifici

� Les obres de reforma, enllestides. Les obres que des
de feia setmanes feien inaccessible una part de la plaça de
la Vila de Santa Coloma, ja estan enllestides. L’Ajunta-
ment va iniciar els treballs de millora just després de les
vacances de Nadal. La zona afectada coincidia amb el
lloc que va ocupar la pista de gel durant aquells dies. / I.M

● L’Ajuntament de Sant
Adrià sotmet aquests dies
a informació pública un
projecte d’adequació de la
plaça de la Vila que inclou
el retorn del monument a
la sardana a aquest espai
públic adrianenc. El pro-
jecte, que també preveu la
incorporació de nous ele-
ments d’urbanització com
ara paviments, mobiliari
urbà, enllumenat i vegeta-
ció, restarà exposat fins a
finals d’aquest mes per
permetre que es formulin
les al·legacions pertinents

i, en cas que no se’n pre-
senti cap, quedarà aprovat
definitivament. La decisió
ha estat molt ben rebuda
per la plataforma Defen-
sem el Monument de la
Sardana de Sant Adrià de
Besòs, que fins ara ha
aconseguit el suport de
1.500 persones per exigir
aquest retorn. Amb tot, en-
titats del barri del Besòs,
encapçalades per l’Esbart
Dansaire, van reclamar
que s’ubiqués a la plaça
Tarradellas, i ara estudia-
ran presentar al·legacions
a aquesta proposta.

Sant Adrià consulta el retorn
del monument a la sardana

a la plaça de la Vila
J.G.N. / Sant Adrià de Besòs

Imatge d’arxiu de la plaça en obres amb el monument. / J. N.

● Sant Adrià de Besòs va
celebrar el sisè plenari del
projecte educatiu del mu-
nicipi, una jornada en què
segons el regidor d’Educa-
ció, Gregorio Belmonte
(ICV-EUiA), més d’una
cinquantena de persones
van fer «aportacions cohe-
rents i de qualitat» per ela-
borar el pla d’acció
2008-2009. Belmonte va
subratllar que una tercera
part dels assistents van ser

ciutadans sense cap vincu-
lació amb la comunitat
educativa, interessats en
participar en el procés
d’elaboració dels principis
ètics i les activitats que
s’han d’oferir als centres
escolars adrianencs el pro-
per curs. Educar en la res-
ponsabilitat i vincular en
aquesta feina l’escola, la
família i l’espai públic van
ser algunes de les conclu-
sions que s’analitzaran per
redactar el pla definitiu.

Sant Adrià fa aportacions
«coherents» al pla educatiu

J.G.N. / Sant Adrià de Besòs

● El Festival Internacio-
nal de Màgia Li Chang en-
fila entre ahir i avui la recta
final d’aquesta nova edi-
ció. Aquest vespre, a dos
quarts de vuit, el popular
il·lusionista Juan Tamariz
ofereix una conferència a
la sala d’actes del Museu
de Badalona, adreçada al
públic adult, que du per tí-
tol Història de la màgia.
Ahir a la nit, el mag va ac-
tuar al Teatre Zorrilla amb
el seu nou espectacle Ma-
gia potagia, vestit amb el
seu particular humor. En
les hores prèvies a l’actua-
ció, Tamariz va oferir una
roda de premsa a l’edifici
d’oficines municipals en
què va assegurar que con-
tinuava oferint tota la seva

màgia amb la màxima il-
lusió i gaudint d’allò que
fa i va definir el festival de
Badalona com «un esde-
veniment maco i entranya-
ble, amb un bon reconei-
xement dins el circuit de
festivals de màgia de l’Es-
tat espanyol».

El rei de la cartomàgia
aprofitarà la seva estada a
Badalona, segons va co-
mentar, per visitar l’expo-
sició sobre Li Chang (a qui
coneixia personalment, tal
com va reconèixer) que
fins al 27 d’abril es pot
veure al Museu Munici-
pal, així com per gaudir de
la mostra sobre Brossa i la
màgia que recull l’Espai
Betúlia fins al 31 de març.
Tamariz es va declarar
ferm admirador de Brossa.

Juan Tamariz parla avui al
Museu de Badalona sobre

la història de la màgia
S.M. / Badalona

● El Barcelonès Nord ha
programat per avui diver-
sos actes per celebrar el
Dia Internacional de la
Dona. A Badalona, l’acte
institucional serà a les sis
de la tarda a la plaça de la
vila. Allà, l’alcaldessa,
Maite Arqué, i la regidora
de Serveis Socials i Políti-
ques d’Igualtat, Paquita
Teruel, faran la lectura del
manifest. Aquest any, en
l’acte hi haurà la presència
de la nedadora olímpica,
Mireia Belmonte. A la jor-
nada també hi participarà
la colla de geganters,
acompanyats de la música
del grup Raspa i dels Dia-
bles. Abans, al matí, la lli-
breria Saltamartí farà lec-
tura de la Plaça del Dia-

mant (d’11 a 14 hores). Per
altra banda, a Tiana, s’ha
programat un concert rea-
litzat per la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona,
i a Montgat, un sopar es-
pectacle a la sala Pau Ca-
sals (21 h). A Santa Colo-
ma i Sant Adrià no s’ha
programat cap acte. No
obstant això, tots dos mu-
nicipis fa dies que cele-
bren actes entorn a aquesta
data, que s’allargaran fins
a finals de mes. A Santa
Coloma, dilluns hi haurà
una xerrada sobre la situa-
ció econòmica de les ví-
dues (19 hores, Can Mari-
ner) i a Sant Adrià, el pro-
per dimecres, el lliurament
de premis del concurs de
relats breus Paraules
d’Adriana.

La comarca celebra avui els
actes programats pel Dia
Internacional de la Dona
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