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GRUPASSA SÍ QUE VEN EL SEU PIS

(1783) PASSEIG MISERICÒRDIA.
Pis parcialment reformat de
90 m2, 3 hab., gran menjador
amb balconera, cuina amb
galeria, ascensor, tancaments
d’alumini.
Preu: 119.750 €

(1776) ALFORJA.
Terreny urbà de 1.000 m2 de par-
cel·la, casa de 140 m2, 1 pou
propi, 2 basses, garatge per a 2
cotxes, porxo amb barbacoa,
gas butà, terra de gres.
Preu: 161.800 €

(1778) URB. PELAYO.
Casa individual de 2 plantes, to-
talment reformada amb qualitat.
Jardí privat, 3 hab., 2 banys,
cuina office, menjador amb sor-
tida a jardí de 50 m2, garatge.
Preu: 239.000 €

(1755) REUS. PASTORETA.
Pis totalment reformat molt
senyorial, 120 m2, 4 hab., 2
banys, cuina office, gran galeria,
menjador i terrassa, calef. i a/c,
molta claror.
Preu: 139.500 €
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Des de fa diverses setma-
nes, tot l’entorn de Cal
Guivernau es troba envol-
tat per tanques de protec-
ció i s’ha prohibit l’accés
dels vehicles als carrers la-
terals que el rodegen.
S’han produït despreni-
ments de la coberta de
l’edifici, fet que ha obligat
a instal·lar-hi xarxes tam-
bé de protecció a la teula-
da, i fins i tot el consistori
ha tramitat un expedient
de declaració de ruïna.
«L’edifici està gairebé per
caure, i ara cal córrer per
protegir-lo», va comentar
l’alcaldessa de Roda, Mai-
te Huerta (PSC), al darrer
ple municipal.

L’única sortida viable
pel consistori per tal de fer
una rehabilitació que asse-
guri l’estabilitat de l’edifi-
ci és optar a diferents vies
de subvenció per part de la
Generalitat. Per poder
aconseguir aquests diners,
però, primer cal que l’edi-
fici sigui considerat un
BCIL, motiu pel qual el
ple va aprovar per unani-
mitat dimecres passat
l’inici dels tràmits corres-
ponents.

Tot i el suport a la inicia-
tiva del govern, CiU (a
l’oposició) va reclamar a
l’executiu que acabi la tra-
mitació del pla especial de
protecció del nucli antic
que ells van elaborar quan
governaven, i que ja pre-
veia que Cal Guivernau
fos un edifici «especial-

ment protegit», segons el
regidor Pere Virgili. Els
convergents també van re-

cordar a l’executiu que ja
havien iniciat la redacció
d’un projecte sobre la re-

habilitació de l’edifici i la
seva conversió en un cen-
tre cultural.

Comencen els tràmits de protecció
de Cal Guivernau de Roda per

aconseguir diners per rehabilitar-lo
L’edifici, que podria ser l’antic castell, està en estat de ruïna i ha tingut despreniments

AZAHARA PALOMARES / Roda de Berà

● L’edifici de Cal Guivernau, situat al
cor del nucli antic de Roda, data del se-
gle XVI. Tot i que encara no s’ha pogut
fixar exactament quina era la seva fun-
ció en el passat, se sospita que podria
ser una casa noble o fins i tot l’antic
castell del municipi.

En els darrers anys, l’edifici ha vis-
cut una història polèmica que fins i tot
va estar a punt de suposar el seu ender-
roc. De fet, aquests eren els plans ini-
cials de l’Ajuntament rodenc l’any
2002, quan el Centre d’Estudis Ro-

● La casa del segle XVI Cal Guiver-
nau, situada al nucli antic de Roda de
Berà, passarà a ser considerada bé
cultural d’interès local (BCIL). El

L’edifici de Cal Guivernau es troba, actualment, en estat de ruïna. / A.P.

ple de l’Ajuntament va aprovar la
setmana passada l’inici del procedi-
ment de protecció amb caràcter d’ur-
gència, ja que és un pas imprescindi-
ble per aconseguir subvencions per

dencs (una secció de l’associació cul-
tural Les Monges) va iniciar una cam-
panya per salvar l’edifici, amb el su-
port també d’informes del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat. El
govern municipal finalment va rectifi-
car i va obrir les portes a protegir-lo, un
objectiu que s’havia inclòs dins del pla
especial de protecció del nucli antic,
que encara està pendent d’aprovar-se
definitivament.

Cal Guivernau es va fer servir també
com a escola de nenes i escola pública.

rehabilitar-lo. L’edifici, que podria
ser l’antic castell del municipi, es
troba ara en estat de ruïna i s’han pro-
duït despreniments de la coberta que
han obligat a tallar l’accés a la zona.

Salvat de ser enderrocat
● El Vendrell. La companyia penedesenca El Cau de
l’Unicorn escenificarà aquest diumenge al teatre Àn-
gel Guimerà el musical Eureka, un muntatge amb ti-
telles gegants i actors amb llum negra. Eureka, un es-
pectacle bastit en clau d’humor tendre, explica les
peripècies d’una nena entremaliada (la Tina) i el seu
avi (un científic amb vocació de mag). «És una refle-
xió lúcida i divertida, alhora que crítica, sobre la nos-
tra societat... i els paranys que s’hi amaguen, i una in-
vitació a relacionar-se de manera ecològica amb
l’entorn (internament i externament)», segons apun-
ten els organitzadors. Tot això ben amanit amb 17
cançons originals i amb olors ambientals (essències
naturals) que els espectadors podran olorar durant
l’espectacle. La representació començarà a les dotze
del migdia. Les entrades es poden comprar al teatre
el mateix dia, des d’una hora abans que comenci l’es-
pectacle, o bé, en horari d’oficina, a la seu, dels ser-
veis municipals de Cultura del Vendrell (Rambla,
24). El preu de les entrades és de 4 euros, i de 3 euros
per a jubilats, per a socis de La Lira i si s’acredita la
tinença de carnet d’estudiant. / EL PUNT

EL VENDRELL
La companyia El Cau de l’Unicorn escenifica
el musical «Eureka» al teatre Àngel Guimerà

● Roda de Berà. Després de l’exhibició a Barcelona,
l’exposició Fem memòria va iniciar ahir al Casal de
les Monges de Roda de Berà el seu itinerari per Cata-
lunya. La mostra explica la Guerra Civil i la vida a la
rereguarda a través de fotografies familiars i històri-
ques. S’exposen, per exemple, imatges inèdites en-
viades des del front heretades d’avis, oncles o pares.
L’exposició és produïda per El Periódico i el
MNAC, amb el suport del Memorial Democràtic de
la Generalitat. El seu muntatge a Roda ha estat orga-
nitzat per l’Associació Republicana de Roda de
Barà, amb la col·laboració de l’Ajuntament. / M.

MARTÍNEZ

RODA DE BERÀ
Una exposició explica la Guerra Civil i la vida
a la rereguarda a través d’imatges familiars


