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L'edífíci també acolUrà una gran sala polivalent que es destinarà a usos culturals, com exposicions, obres de teatre, festes populars o conferències.

La restauració del Celler Noucentista
de Vila-seca estarà enllestida el 2020
El projecte contempla la creació d'un gran Parc Cultural que inclogui el Castell de Vila-seca i el seu jardí, així com el conjunt del Celler Noucentista
CSoret
El Celler Noucentista de VOa*
seca. obra de l'arquiteae Pere
Domènech i Roura, i una de les
construccions més emblemàti
ques del municipi, serà sotmès
a un procés de rehabilitació per
tal de convenir-lo en un espai
destinat a usos culturals. Con
cretament, el projecte presenta
per TAjuntament preveu la cre
ació d’un museu d’història local,
abcí com l’habilitació d'una gran
sala polivalent que servirà per
orgaiútzar exposicions, obres de
teatre, projeccions, conferències,
balls, festes populars, hres. etc.
Aquest aínbiciós projecte tin
drà un cost de 4,8 inilions d'euros, dos dds quals són una apor
tació dels fons eurc^>eus FEOER,
que reparteix la Generalitat de
Catalunya.
Per aquest motiu el passat 29
de maig MeritxeU Borràs, conse
llera de Govemadó i Reladons
Institudonals de la Generalitat
de Catalunya, va acoiTq>anyar a
l’alcalde de VQa-seca en la presentadó del projecte que va tenir
Uoc al jardí del Castell de Vila-se
ca. i va assegurar que «el projeae
cuUural del Celler és un dels més
eirrblemàtics impulsats al país».
Ara mateix es troba en fase

indogui també l'ac^acent Castell
de Vila-seca i el seu jardí
L’edifid del Celler Noucentis
ta de Vna-seca. que és de l’any
1919 i té la consideradó de Bé
Cultural d’interès Local, compta
amb una superfície total de 3.150
m*. dels qu¿s 2.210 m* correspo
nen a la planta baixa, on hi haurà
un espai polivalent, un vestíbul,
la zona de serveis, l’escenari d
magatzem i espai museïtzat A
la primera planta, de 750 mi hi
haurà uns camerinos, a banda

I El projecte té un cost
de 4,8 milions d'euros,
2 dels quals han estat
aportats pels fons FEDER

La consellera, acompanya dels representants municipals, durant la presentació del projecte del C^ler.
d’avantprojecte, de forma que
caldrà e^>erar al projecte d’execudó per concretar dates i més

detalls. Això no obstant. MeritxeQ Borràs va apuntar un horitzó
mok pròxim per a la ñnalitzadó

de les obres de restauradó. avan
çant que la dati d’mauguradó
prevista és l'any 2020.

Aquest projeae s’engloba en
un objectiu global que és la creadó d’un gran Parc Cultural que

de l'espai pel Museu i un espai
exterior. La segona plarua, que
ccxista d’un espai total de 190 m’.
estarà destinat a les ofídnes de la
instal·ladó.
Pel que fa al futur museu, el
projeae contempla que serà
«sorprenent i emodonal desti
nat a impactar als dutadans de
Vila-seca amb la seva història
íntima recent i també al visitant
de fc^ convertint-se en motiu
de visita cultural i turística».
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Merítxell Borràs, consellera de Governació de la Generalitat, va acompanyar l'alcalde Josep Poblet en la presentado del projecte el passat 29 de maig al Jardí del Castell de Vila^seca.
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