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L’interiorista és el tècnic professional que modifica i ordena 
l’entorn humà per resoldre espais tancats i crear ambients 
segons unes necessitats i uns programes preestablerts. 
Entén, racionalitza i dóna resposta a àmbits interiors en 
base a qualsevol sol·licitació del més privat al més públic.

Forn de Pa

La Riera

C. Comas i Masferrer, 15
Telèfon 93 841 08 18

08450 Llinars del Vallès

FORN DE LLENYA

La Comissió de Festes de Gualba, juntament amb els Godalls
(Agrupació de Joves de Gualba), ja està treballant per recuperar
aquest any la Festa de Carnaval, la qual es celebrarà el dissabte 
dia 9 de febrer.

Està previst fer la cremada del rei Carnestoltes a la plaça Joan 
Ragué, com s’havia fet en anys anteriors.

A la nit, a la Sala Gorg Negre, tindrà lloc el ball de Carnestoltes 
i el concurs de disfresses, que igual que en anys anteriors es 
premiarà la disfressa en grup, a la individual i a la més original.

El Grup de Teatre Aficionat de Gualba, els 12+1, amb motiu de les 
tres obres de teatre que està preparant per aquesta primavera,
festa major de Gualba de Baix i festa major de Gualba de Dalt,
convoca a totes aquelles persones de qualsevol edat a qui els
agradaria actuar i participar en el teatre.

Així mateix també es poden presentar persones que desitgin
col·laborar ajudant a pintar i confeccionar decorats, atrezzo,
vestuari, tramoistes, etc.

Tots els interessats hauran de comparèixer el dissabte a la Sala
Gorg Negre, a les 12 del migdia.

Divendres, 25 de gener de 2008
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L’actuació, amb cost per definir, adequaria l’equipament a la normativa actual

Sant Celoni fa passos per 
reformar el mercat municipal
sant Celoni

sara González

L’Ajuntament de Sant Celoni 
preveu reformar el mercat 
municipal el 2009. El consis-
tori ha sol·licitat a la Genera-
litat en el marc del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) 
2008-2012 una subvenció de 
500.000 euros per poder fer-
ne l’arranjament. El mercat 
celebra aquest any el vintè 
aniversari. En el moment de 
la construcció, a les acaballes 
dels anys 80, era un edifici 
que complia els requeriments 
de normativa d’aquells anys, 
però com que les normes 
han evolucionat molt durant 
les dues darreres dècades, 
l’equipament necessita una 
adaptació. 

Algunes de les mancances 
del mercat són d’accessibili-
tat i de seguretat. L’entrada 
principal, al carrer Campins, 
no és accessible, ja que, tot i 
que té una rampa, aquesta té 
un pendent molt pronunciat 
i acaba enllaçant amb un 
tros d’escala. D’altra banda, 
els lavabos estan situats als 
soterranis, amb la qual cosa 
cal baixar escales i no hi pot 
accedir una persona amb difi-
cultats de mobilitat. 

Les instal·lacions també són 
obsoletes en seguretat i en 
compliment de normatives 
sanitàries. Uns baixos nous 
permetrien adaptar-se a la 
normativa. 

Un altre punt a millorar és 
la gestió de residus. El mercat 
no té espai per fer recollida 
selectiva i, actualment, s’uti-
litza de manera provisional 
una part del pati del Safareig 
que s’ha habilitat amb aquest 
objectiu. Ara s’intentarà 
habilitar un espai a l’interior 
destinat a la gestió de resi-
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El projecte preveu millores notables en els accessos a l’edifici del mercat municipal

dus que sigui pràctic per als 
paradistes i possiblement 
s’inclourà una compactadora 
per reduir volum. El mercat 

també necessita ampliar el 
moll de càrrega i descàrrega, 
perquè l’actual s’ha quedat 
petit i només té capacitat per 

a dues furgonetes. 
El projecte també preveu 

una millora estètica del 
mercat municipal, un edifici 

molt opac i tancat que impos-
sibilita veure’n l’interior des 
de fora. Tampoc hi ha una 
bona senyalització externa 
que indiqui la presència del 
mercat. Amb l’objectiu de fer-
lo més visible, es procurarà 
fer millors entrades. També 
es millorarà la il·luminació 
interior. 

Les obres es duran a terme 
sense necessitat de traslladar 
provisionalment les parades 
del mercat, i es preveu que el 
projecte executiu de reforma 
s’enllesteixi el segon trimes-
tre d’aquest any. El projecte 
recollirà tant les necessitats 
del mercat d’adaptar-se a la 
normativa com les necessitats 
dels paradistes, que s’exposa-
ran en una reunió a principis 
de febrer. Durant el segon 
semestre del 2008 s’iniciarà 
el procés de negociació del 
finançament i el 2009 comen-
çarien les obres.

Els botiguers són consci-
ents de la necessitat de refor-
ma del mercat i, segons ha 
explicat el president del mer-
cat, Francesc Reixac, la majo-
ria han acollit la proposta 
amb il·lusió. “Fa 20 anys que 
vam obrir i sí que ens caldria 
un rentat de cara. També hi 
ha un clima d’expectació per 
veure si el projecte puja molt 
o poc de preu”, diu  Reixac. 
Tant l’Ajuntament com els 
paradistes n’hauran d’assu-
mir una part del finançament.  


