
L’equip de govern de Puigcerdà
té sobre la taula un avantprojecte
per executar els pròxims anys una
remodelació integral de la casa
consistorial per posar-la al dia pel
que fa a les instal·lacions, l’accés
per a persones amb mobilitat re-
duïda i per ampliar les dependèn-
cies actuals. El projecte passa per
ser un dels de més envergadura
del nou mandat municipal per-
què, a més de l’obra, comportarà
el trasllat temporal d’alguns dels
serveis municipals a altres locals
de la vila. 

La reforma de l’ajuntament de
Puigcerdà és un projecte que fa
anys que està pendent. L’edifici ha
quedat antic i l’equip de govern
actual vol encarar en el nou man-
dat la reforma que necessita. Un
dels principals aspectes que
afrontarà l’actuació és la instal·la-
ció d’un ascensor que permeti eli-
minar les actuals  barreres arqui-
tectòniques al principal equipa-
ment administratiu local. El segon
puntal de l’actuació serà la recu-
peració de l’entresolat de l’edifici

per a usos administratius, ja que
actualment no s’utilitza. Amb la
incorporació de les noves depen-
dències, els serveis municipals
guanyaran espais que ara són ne-
cessaris perquè algunes àrees ja
han quedat petites, segons han ar-

gumentat des de l’equip de go-
vern. El tercer element clau del
projecte d’obres és la remodelació
dels actuals despatxos i sales de
reunions, en les quals fa molts
anys que no es fa cap actuació de
millora. L’equip de govern és

conscient que durant mesos al-
guns serveis municipals s’hauran
de desplaçar a altres edificis del
nucli urbà. Una vegada redactat
l’avantprojecte, l’equip de govern
espera poder iniciar aviat els trà-
mits previs a l’adjudicació.

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

Puigcerdà projecta reformar i fer
accessible l’edifici de l’ajuntament
L’equip de govern té sobre la taula un avantprojecte per instal·lar ascensor i guanyar els entresolats
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L’edifici de l’ajuntament de Puigcerdà, que serà objecte d’un projecte de remodelació integral

Una delegació del Pirineu de la
demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ha organitzat aquest cap
de setmana l’activitat «El Parc
Olímpic del Segre. La transforma-
ció del riu a la Seu d’Urgell (1982-
1992)». 

L’acte, celebrat dissabte, es va
iniciar a les 11 al centre cívic el
Passeig, on l’alcalde en funcions
de la Seu, Albert Batalla, va donar
la benvinguda als assistents i al
delegat al Pirineu del COAC, Ri-
card Lobo. Posteriorment es va
inaugurar l’exposició amb l’expli-
cació a càrrec de l’enginyer de ca-
mins Ramon Ganyet, el qual va fer
una aproximació als projectes
d’obres de la canalització del riu,
la reparcel·lació, el sanejament
d’aigües residuals i accessos, el
parc urbà i l’edifici de serveis. 

El gerent del parc, Francesc
Ganyet, va conduir els partici-
pants en una visita pel Parc Olím-
pic i els va oferir la xerrada «La
gestió esportiva i econòmica del
Parc del Segre», un dels motors de
la ciutat. 

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

Els arquitectes del
Pirineu visiten el
Parc Olímpic i en
coneixen la gestió
i el funcionament
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