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Ruth Espuny

El ple de l’Ajuntament de 
Ripoll d’aquest dimarts va 
adjudicar les obres de la 
segona i tercera plantes anne-
xes de la Biblioteca Comarcal 
Lambert Mata a l’empresa 
Obres i Canalitzacions Lloret, 
SA, per un cost de més de 
590.000 euros. Segons va 
explicar el regidor d’Urbanis-
me, Eudald Casas, una part 
de l’obra s’iniciarà aquest 
any i la resta el 2010, després 
que l’equip de govern dema-
nés una pròrroga de la Llei 
de barris d’un any més.

L’obra, que està inclosa 
dins de la millora del barri 
vell, suposarà l’adequació de 
les dues plantes superiors 
de l’edifici de la biblioteca, 
que es va inaugurar l’abril 
d’aquest any. Aquest espai 
tindrà diverses utilitats: bàsi-
cament es reservaran a les 
arts escèniques i plàstiques 
del poble. És a dir, serà un 

lloc on la gent de teatre o 
cant podran assajar i guardar 
el material, i els pintors o 
escultors també hi tindran 
cabuda. També es farà servir 
per a exposicions temporals 
“o fer-ne estudis”, segons 
Casas. L’espai es repartirà en 
sales petites de treball, i d’al-
tres de més grans “on alguna 
podria tenir format de teatre 
per assajar les obres”. Per 
últim, el regidor d’Urbanis-
me va dir que també s’utilit-
zarà com a magatzem per a 
les peces del mateix Museu 
Etnogràfic “o com a arxiu 
d’altres necessitats de l’Ajun-
tament”. Les obres serviran 
també per posar a punt totes 
les instal·lacions de serveis 
necessàries per a les dues 
plantes.

Segons es va explicar en 
el ple de dimarts al vespre, 
al concurs públic per fer les 
obres de les dues plantes 
annexes de la biblioteca s’hi 
havien presentat un total de 
20 empreses.
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Aspecte exterior de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, el dia de la inauguració, el 22 d’abril d’aquest any

Aproven el projecte de les dues plantes buides

La biblioteca de Ripoll 
oferirà espai per a arts 
escèniques i plàstiques

Una sala dedicada a Josep M. Anglada d’Abadal
Ripoll La sala d’actes de la Biblioteca Lambert Mata s’in-
augurarà divendres a les 7 de la tarda amb el nom de Josep 
Maria Anglada d’Abadal. Històric militant d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya (UDC), Anglada va ser l’impulsor del 
moviment polític i cultural antifranquista a Ripoll, on també 
va ser regidor per CiU. També va ser un dels promotors 
principals de l’Agrupació Ripollesa d’Iniciatives Culturals 
(ARIC), que durant els anys finals de la dictadura i primers 
de la democràcia va aglutinar el moviment polític, social 
i cultural de Ripoll. En l’acte de divendres hi participarà 
Ricard Torrents, professor emèrit de la UVic, es llegiran 
poemes de Lluís Solà, i Pere Jordi Piella parlarà d’Anglada. 
Finalment s’inaugurarà una placa amb el seu nom.


