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● Les germanes ca-
putxines del Diví
Pastor, titulars de la
llar d’infants del col-
legi Massó de Ribes,
es faran càrrec del
centre un any més.
L’acord és fruit de les
reunions que la set-
mana passada va dur a
terme l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes
amb la congregació
del centre, de caire
concertat. L’alcalde,
Josep Antoni Blanco,
i la regidora d’Educa-
ció, Carme Farràs,
s’han mostrat molt sa-
tisfets del compromís.
«Des d’un primer mo-
ment sempre havíem
demanat a les germa-
nes que continuessin
amb la seva tasca al-
menys un any més
perquè tinguéssim
prou temps per acabar
de construir les llars
d’infants planifica-
des. L’altra opció era
la cessió gratuïta, però
això no ho volien»,
explica el govern. Els
pares i mares del cen-
tre s’oposaven al tan-
cament, tenint en
compte que la llar
d’infants l’havia
anunciat pocs dies
abans que es tanqués
el període de preins-
cripcions per a les
llars d’infants munici-
pals. / EL PUNT

SANT PERE DE
RIBES
La llar d’infants
Massó continuarà
funcionant un curs
escolar més

El nou equipament té un
pressupost de prop de 4,8
milions d’euros, que es fi-
nançaran amb recursos de
la Diputació de Barcelona
(1.800.000 euros), del pro-
jecte d’intervenció inte-
gral del nucli antic
(1.056.600) i de l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Gel-
trú (1.935.446). Amb
aquests diners es construi-
rà un auditori municipal
connectat a l’escola de
música a través d’un pas-
sadís que tindrà capacitat
per a 399 persones i habili-
tarà quatre places més per
a espectadors amb cadira
de rodes. Segons el projec-
te constructiu, l’entrada
principal del nou equipa-
ment estarà situada al car-
rer Olesa de Bonesvalls,
on s’ampliarà la vorera
perquè sigui suficient per a
les habituals concentra-
cions d’espectadors. Les
taquilles se situaran al ves-
tíbul, que tindrà dos ni-
vells units per unes àm-
plies escales que condui-
ran, per un costat, a la sala
polivalent i, per l’altre, a
una cafeteria, que ocuparà
la franja que dóna a la pla-
ça de la Moixiganga, on
tindrà també el seu accés
independent.

Una «capsa tancada»
A la sala d’audicions es re-
partiran els 399 seients en
dues grans àrees amb terra
inclinat i el seu escenari el
farà apte per a una orques-
tra mitjana i cor. A la plan-
ta primera de l’edifici, hi

haurà set camerinos per als
artistes –cinc de col·lec-
tius i dos d’individuals–,
les oficines i les cabines de
suport a la sala –una de

control, una de projecció i
dos espais tècnics.

L’edifici es concep com
una «capsa tancada», on
les dependències i serveis

auxiliars envolten la sala
d’audicions amb un aïlla-
ment acústic que ha d’evi-
tar interferències en els
dos sentits. I pel que fa a

les façanes, la de la plaça
de la Moixiganga mantin-
drà el protagonisme del
mur folrat de peces de
coure amb elements de vi-
dre transparent a la planta
baixa, a la zona de la cafe-
teria. A la façana del carrer
d’Olesa de Bonesvalls
destacarà la coberta del
vestíbul, que es preveu que
serà de zenc, i l’enllaç amb
la sala polivalent de l’es-
cola de música i amb
aquest mateix edifici. I la
tercera façana, al carrer del
Llimonet, tindrà dos plans
en planta baixa per recollir
la porta d’accés al magat-
zem i permetrà les opera-
cions de càrrega i descàr-
rega.

El govern local ja ha aprovat el projecte constructiu i les obres començaran després de l’estiu

El nou auditori de Vilanova entrarà
en funcionament el gener del 2011
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● Les obres del centre cívic del Molí
de Vent s’han pogut reactivar aquesta
setmana, després que una línia elèctri-
ca i els problemes d’entesa amb la
companyia van retardar els treballs ini-
cials. El nou equipament, que es cons-
trueix al carrer de l’Aigua, substituirà
l’actual local, que està funcionant des
de l’any 1991.

L’alcalde de Vilanova i la Geltrú,
Joan Ignasi Elena, ha assegurat aquesta
setmana que la valoració de les obres

● El govern de Vilanova i la Geltrú ha aprovat
inicialment el projecte constructiu del nou au-
ditori, que es convertirà en un edifici annex a
l’Escola Municipal de Música Mestre Mont-

Imatge simulada del nou equipament municipal, que es construirà a la plaça de la Moixiganga.

serrat a partir del gener del 2011. La licitació es
farà al llarg del més de juny, així que les obres
es podran iniciar després de l’estiu a l’actual
solar de la plaça de la Moixiganga. Amb una
sala d’audicions amb capacitat per a 400 espec-

que s’estan posant en marxa en aquests
mesos és positiva perquè s’estan
executant al ritme previst. Així, el go-
vern municipal també ha anunciat que
dilluns vinent començaran els treballs
de pavimentació del passeig de Ribes
Roges, unes obres que duraran tres dies
i que coincidiran amb el condiciona-
ment de l’aparcament, que es va repa-
rar provisionalment fa uns dies per eli-
minar els forats que apareixen periòdi-
cament al solar del parc.

tadors, l’auditori ampliarà la xarxa d’equipa-
ments culturals del municipi, i a la tardor s’hi
afegirà el Teatre Principal, que ha estat tres
temporades sense poder oferir programació
per les obres de reforma i rehabilitació.

Comencen altres obres

● El Festival Internacio-
nal de Circ i de Firaires
Trapezi/Vilanova comen-
çarà avui a les sis de la tar-
da amb l’actuació de la
companyia The black Ea-
gles, provinent de Tanzà-
nia. Entre les 17 compa-
nyies participants hi ha els
bascos Circortito, que de-
mostraran les seves habili-
tats enfilats sobre diminu-
tes bicicletes, els acròba-

tes catalans Pakipaya o els
vilanovins Kd Cirk. Provi-
nent de Dinamarca, Karl
Stets oferirà un espectacle
de joc amb cordes, i Pára-
mo Cero, provinents de
Mèxic i Argentina, inter-
pretaran una història basa-
da en el triangle que for-
men tres artistes sobre
l’escenari. La rambla Prin-
cipal, la plaça del Mercat i
el pati de l’escola Pompeu
Fabra, així com la vela de

circ de la Masia d’en Ca-
banyes, que estarà dedica-
da a les actuacions noctur-
nes, seran els espais del
festival. La vela també
s’ha adequat perquè qui ho
vulgui pugui sopar o pren-
dre un refrigeri. El públic
disposarà d’un servei
d’autobusos fins a la vela,
a partir de les 20.30 hores,
des del davant de l’escola
Pompeu Fabra, i tornarà
des de la Masia d’en Caba-

nyes quan s’acabin els es-
pectacles, cap a dos quarts
de dues de la matinada.
També des d’avui, la plaça
de la Vila s’omplirà de fi-
raires, amb els extrava-
gants barrets de la Veroni-
que Follet; el petit teatret
de La cabana de Pépé;
l’espectacle de cinema cò-
mic Slapstick; la glorieta
de High Strike Theater; i
l’Home foca, de la compa-
nyia Los Galindos. Pel que

fa als preus, tots els espec-
tacles a l’aire lliure són
gratuïts. No és el cas de les
atraccions de les barraques
de fira de la plaça de la Vi-
la, que tenen un preu sim-
bòlic d’un euro, ni els es-
pectacles que es fan a la
vela. L’Ajuntament ha ins-
tal·lat un quiosc d’infor-
mació del festival a la pla-
ça de la Vila, que estarà
obert de les 5 de la tarda
fins a les 9 del vespre.

Trapezi omplirà Vilanova de circ amb artistes de
Mèxic, Tanzània o Suïssa entre avui i diumenge
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● Sitges. L’exposició
Els romans a Sitges,
instal·lada al Mercat
Vell fins al 19 de juny,
organitza com a acti-
vitat complementària
el seminari Els ro-
mans al Garraf i al
Penedès, avui a l’Edi-
fici Miramar. El semi-
nari, gratuït, s’impar-
tirà entre tres quarts
de deu del matí i les
sis de la tarda. La vil-
la romana del Vinyet,
el món rural en època
romana al Penedès i el
procés de romanitza-
ció a Catalunya fent
esment a la zona de la
Tarraconense són al-
guns temes dels quals
es tractarà. / EL PUNT

SITGES
Fan un seminari
sobre els romans
al Penedès, avui a
l’Edifici Miramar


