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L'auditori municipal de Santa Coloma de 
Farners obrirà a finals d'any 
El delegat del Govern i l'alcalde de Santa Coloma de 
Farners han fet avui una visita d'obres a la reforma de 
l'equipament 

 

Visita d'obres a l'auditori municipal de Santa Coloma de Farners 

La reforma de l’auditori municipal de Santa Coloma de Farners, que va començar a finals de 2008, 

estarà acabat el novembre d’aquest any. El delegat del Govern, Jordi Martinoy, i l’alcalde de Santa 

Coloma de Farners, Antoni Solà, acompanyats per la directora dels Serveis Territorials de 

Governació i Administracions Públiques, Mireia Mata, han visitat avui les obres que s’hi estan 

duent a terme d’un equipament molt reclamat per tota la població.  

  

L’auditori, conegut com a Centre Cultural Colomenc, que es va cremar al 2005, està essent 

objecte d’un projecte de reforma integral. Les obres van començar a finals de 2008, però van 

estar aturades durant un any per motius de finançament i de modificació del projecte; es van 

reiniciar a finals de 2009 i avui durant la visita l’alcalde ha explicat “que estaran acabades el 

proper mes de novembre”. Les obres suposen l’enderroc i la neteja dels elements malmesos, la 

reparació estructural, la formació del nou escenari i la creació d’un nou vestíbul, a part de les 

reposició d’instal·lacions i equipament tècnics i l’adequació de tota la sala. La reforma té un cost 

de 1.623.844 €, dels quals 707.342 € els aporta la Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i 

Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

  

El delegat del Govern, Jordi Martinoy, ha destacat que “el Govern de la Generalitat està 

invertint perquè els ciutadans de Santa Coloma tinguin equipaments de qualitat com la 

piscina coberta, el parc de bombers, el nou edifici judicial o l’arxiu comarcal, tots ells 

equipaments que representen una atracció de Santa Coloma com a capital de 



comarca”. Posteriorment, han visitat les obres de la piscina municipal, unes obres que van 

començar la tardor 2008 i que tenen un cost de 2.160.000 €, dels quals 997.000 € els aporta la 

Secretaria Territorial d’Esports de la Generalitat. 

 

 

Girona, 12 de maig de 2010         

Servei de Premsa i Protocol 

 


