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CULTURA-ESPECTACLI
La concessionaria d'autopistes arreglara
dotze monuments histories de la comarca
Esta obligada, per llei, a destinar 1'1per cent de les obres a actuacions culturals
EVA VIÑALS

• Mataró.- L'empresa concessionaria de les
obres de l'ampliació de l'autopista A-19 al
Maresme, ACESA, té previst fer dotze intervencions culturals a carrec de 1'1 per cent
Aquestes dotze intervencions
no suposen la totalitat de les actuacions a carrec d'aquest percentatge de I'ampliació de I'A-19
perque, «malgrat les obres de I'autopista s'hagin acabat, les actuacions a carrec de 1'1 per cent cultural no' estan tancades i encara
queden d'altres per dur a terme»,
asseguren fonts de l'empresa
ACESA, pero no han precisat les
actuacions posteriors ni l'import
total de les intervencions.
Entre les actuacions que I'empresa concessionaria ja ha dut a
terme, hi ha les excavacions arqueologiques a diversos punts de
la variant de Mataró i de la prolongació de l'A-19. A més d'aquestes actuacions, també s'ha fet
la restauració de I'ermita de Sant
Miquel de Mata de Mataró, la
rehabilitació de la nau central de
I'església de Santa Maria d'Arenys
de Mar -que ha permes la recuperacl
d' rs
co'
tics, barrocs i neoc1assics- i la
restauració del castell de Burriac
de Cabrera de Mar.
Entre les intervencions que
CESA s'ha compromes a· fer a
carrec de 1'1per cent de les obres
d'ampliació de l'A-19, n'hi ha diverses que encara s'han de fer.
Aquest és el cas de la parroquia
de Sant Martí de Tours, a Arenys
de Munt, tot i que la fal<ana d'aquesta església es va restaurar fa
pocs anys i es va pintar el seu
interior. La concessionaria també
preveu restaurar el castrum del
Morer de Sant PoI de Mar i el
castell de Palafolls. A Tordera,
ACESA preveu fer aues actuacions: el campanar de l'església
parroquial il' església de Sant Pere
de Riu, que esta en el llindar
del terme.
Finalment, a Mataró, ACESA
fara la instaHació de l'escultura
Matarona a la rotonda d'accés
a I'autopista A-19, en el barri de
Cirera -una escultura realitzada
pel mataronins Jordi Cuyas i Jaume Simón que, que ha estat exhibida a diferents espais interiors
i exterior,s de diverses poblacions

de la construcció d'aquesta obra. D'aquestes
actuacions, n'hi ha 5 que ja estan fetes i
les altres s'estan duent a terme. Fonts del
departament de premsa d'ACESA a Barcelona
no han volgut precisar I'import total al qual

ascendeixen aquestes intervencions, algunes
de les quals encara no s'han fet públiques.
La llei obliga a la concessionaria a destinar
el porcentatge de 1'1 per cent de totes les
obres públiques que faci a inversions culturals.

La basílica de Santa Maria de
Matará, un deIs monuments més
importants de la ciutat, sera
parcialment restaurada amb els ajuts
de l'A-19. Foto: E.V. / Grilfic: EL PUNT.

____
catalanes, abans d'instaHar-se definitivament en aquest emplal<ament-.
A la capital del Maresme, la
companyia concessinaria de I'ampliació de l'autopista A-19 ha signat l'última de les intervencions
que de moment s'han fet públiques: I'actuació a la basílica de
Santa Maria de Mataró, que fa
uns mesos va comenl<ar una campanya per aconseguir fons per· a
restaurar algunes de les parts més
malmeses de l'església, de gran
valor historic per a la ciutat. En
un principi, estava previst que la
fal<anai les cobertes de la basílica
fossin arreglad es per la companyia
concesionaria i la Generalitat de
Catalunya.
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