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16 DE JULIOL DEL 2001

Les obres començaran aquest any i es faran amb l’ajut dels Fons Feder

L’edifici l’Harmonia serà
remodelat i rehabilitat
REDACCIÓ

Exposicions
Fins al 20 de juliol. Exposició
fotogràfica sobre el Sàhara. Fotografies de Paco Feria i làmines cedides per l’Associació de
Famílies Solidàries amb els
Nens i Nenes Sahrauís. Regidoria dels districtes IV i V (c. Ibèria, 2-4).
Fins al 20 de juliol. Exposició
fotogràfica Etiòpia: Gents i paisatges . Fotografies realitzades
pel Dr. Tomàs Martí i les seves
filles Sílvia i Cristina durant els
seus viatges a aquest país africà per efectuar tasques solidàries. Sala Bellvitge Art. (Hospital de Bellvitge).
Fins al 22 de juliol. Tepekas i
quindereques. L’art contemporani. Centre Cultural Barradas.
(av. Josep Tarradellas, 44).
Fins al 26 de juliol. Cartells de
la Guerra Civil espanyola. Recopilació efectuada per Tário
Rubio. Centre Cultural Santa
Eulàlia. (c. Santa Eulàlia, 60).
Fins al 30 de desembre. Exposició El retaule de san Roc.
Restaurat en el Museu d’Història. Sala Alexandre Cirici (riera
de l’Escorxador, s/n).

Festes
Del 20 al 25 de juliol. Festes
de Sant Jaume, copatró de la
Parròquia de la Torrassa. Org.:
Parròquia i Comissió d’actes
culturals i recreatius Mare de
Déu dels Desemperats. Balls,
revetlla i actes reliosos on s’homenatjarà Mn. Jaume Busquets
en el 33è aniversari de la seva
mort. Lloc: plaça Espanyola.

GABRIEL CAZADO

L’Ajuntament remodelarà i rehabilitarà l’edifici històric de l’Harmonia,
catalogat com a bé d’interès nacional. Ubicat a la plaça Francesc Bordonau cantonada amb el carrer del
Xipreret, actualment és la seu social de diferents entitats culturals
com ara l’Ateneu de Cultura Popular i l’Òmnium Cultural.
Els treballs que es duran a terme consistiran en la consolidació
de l’estabilitat de l’edifici, la reestructuració interior de les tres plantes que el conformen i la reconstrucció de la façana est de l’immoble. És previst que les obres comencin a finals d’aquest any.
El projecte, amb un pressupost
de cent milions de pessetes, serà
sufragat a parts iguals per l’Ajuntament i la Unió Europea, a través
dels Fons Feder.
L’Harmonia és una construcció
d’estil renaixentista bastida a finals
del segle XVI. Al llarg dels anys ha
estat objecte de diferents remodelacions, les últimes entre els anys
1995 i 1997.

AGENDA

Una inscripció a la façana data l’edifici l’Harmonia l’any 1595

