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El Castell de Rodonyà encara la recta final de
les obres de la remodelació integral de l'edifici
Josep Poblet ha visitat aquest dimecres la tercera fase de
les obres, que compten amb el finançament de la Diputació
de Tarragona
Les obres de reforma i rehabilitació del Castell de Rodonyà estaran enllestides abans de l'estiu.
Serà el punt i final a un projecte que es va iniciar l'any 2009 i que haurà servit per recuperar
aquest monument, protegit com a bé cultural d'interès nacional. El president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet, ha visitat aquest dimecres les obres, que es troben en el tram final de
la tercera i darrera fase. El pressupost total ascendirà a més d'1,3 milions d'euros. A la visita
també hi han assistit els diputats Mateu Montserrat, Immaculada Costa, Salvador Ferré i Jordi
Cartanyà, i el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs.
La Diputació de Tarragona ha impulsat des del seu inici el desenvolupament d'aquest projecte,
juntament amb l'Ajuntament de Rodonyà i la Generalitat de Catalunya. La Diputació ha aportat
més de 400.000 euros, bàsicament a través del Pla d'Acció Municipal. A més, ha aportat
assessorament tècnic especialitzat, ja que la redacció del projecte i la direcció de totes les fases
de l'obra s'ha fet a través de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assistència Municipal.
Durant la visita, Josep Poblet ha destacat l'impuls que aquest projecte suposarà per a la
comarca de l'Alt Camp, ja que es convertirà en un dels motors d'atractiu turístic del municipi. Val
a dir, però, que el projecte compagina l'aspecte museístic i de divulgació amb la funcionalitat de
l'edifici, ja que acull la seu de l'ajuntament de Rodonyà. Properament també s'hi instal·larà la
biblioteca municipal i les entitats del municipi podran gaudir d'espai per a les seves activitats.
Seguidament, Josep Poblet ha recorregut diversos municipis de l'Alt Camp per tal de reunir-se
amb els alcaldes i copsar la realitat del territori. En concret ha visitat Montferri, Bràfim i el Milà.

