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Aspecte actual de la façana del Cementiri municipal.

Vila-seca inaugura l'ampliació del
Cementiri en el seu 125 aniversari
El passat 1 de novembre, diada de Tots Sants, es van poder veure els resultats dels treballs de millora i rehabilitació del recinte municipal
Redacció
El dimecres i de novembre, i
coincidint amb el 125è aniver
sari de la construcció de Tactual
cementiri de Vila-seca, va tenir
lloc la inauguració de les obres
de reforma i ampliació d’aquest
recinte municipal

II OEM;

Durant el matí Talcalde de
Vila-seca, Josep Poblet, així com
representants de totes les forma
cions que integren el consistori,
van escoltar les explicacions que
els va oferir Anton Pàmies, arqui
tecte responsable del projecte. A
continuació van fer una ofrena
floral a l’indret on es conserven
les restes més antigues, les que es
van traslladar de Tantic cementi
ri, situat al centre del municipi
Entretant, va sonar EI Cant dels
Ocells interpretat per Júlia Ra
mos.
Una important rehabilitació
L’Ajuntament de Vila-seca ha re
alitzat al cementiri municipal tot
un seguit d’obres pressupostades
en 450.000 euros. En aquesta
primera fase s’ha rehabilitat el
cos principal del cementiri, s’han
adequat els paviments i l’accessi
bilitat del recinte, s’han eliminat
les barreres arquitectòniques,
s’han renovat les xarxes de sa
nejament i de la resta d’installacions, s’han rehabilitat les pa
rets i sostres de nínxols i també
s’ha adequat l’accés del tanatori
municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Vila-seca també ha construït
nous nínxols a la part posteri-

■ S'han construït un total
de84nous nínxols ala
part posterior del recinte
del cementiri
or del recinte. Amb un cost de
130.000 euros, s’han fet 84 nous
nínxols, la vorera del nou espai
i s’ha instal·lat una font que en
traran en servei d’aquí a poques
setmanes.
El passat 1 de novembre, fes
tivitat de Tots Sants, els vila-secans que van accedir al cementiri
per visitar els familiars i amics ja
van poder contemplar totes les
accions que s’han enllestit al re
cinte municipal

Representants del consistori van fer una ofrena floral a l'indret on es conserven les restes més antigues.

