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Rodonyà inaugura el seu castell, després de les
obres de rehabilitació
La Diputació de Tarragona ha estat l'encarregada de dirigir
el projecte i n'ha finançat una part a través del Pla d'Acció
Municipal
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, juntament amb el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Rodonyà, Enric Ferré, han inaugurat aquest
divendres la rehabilitació del Castell de Rodonyà. El monument, protegit com a bé d'interès
nacional, s'ha recuperat gràcies a les obres que es van iniciar l'any 2009. El projecte ha rebut
recentment el premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l'Alt Camp.
La rehabilitació del castell ha consistit en la recuperació estructural de l'antic edifici. A més del
seu ús com espai museístic i d'alt valor cultural i patrimonial, aquesta fortalesa també acull en la
actualitat la seu de l'Ajuntament de Rodonyà i es preveu que altres entitats del municipi puguin
gaudir-ne i realitzar-hi les seves activitats.
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. El pressupost total dels
treballs de rehabilitació ha estat d'1,3 milions d'euros, dels quals l'ens supramunicipal hi ha
aportat més de 400.000 euros a través del Pla d'Acció Municipal (PAM), a més de
l'assessorament tècnic especialitzat, ja que la redacció del projecte i la direcció de l'obra s'ha dut
a terme a través de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assistència Municipal (SAM)
de la Diputació.
A l'acte també hi han assistit el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep M. Cruset; el
diputat Mateu Montserrat; el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané; el president del
Consell Comarcal de l'Alt Camp, Joan M. Sanahuja; el delegat del Govern de la Generalitat a
Tarragona, Òscar Peris, i el secretari general d'Interior, Cèsar Puig. Les autoritats han visitat el
castell durant la inauguració i, en acabar l'acte, la Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls
han aixecat dos pilars.

