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S'inicien els treballs de restauració de la Capella del Palau Tolrà

Dimarts 27 de gener de 2004
Després de la rehabilitació de les façanes del Palau Tolrà, que es va fer l'any passat,
el consistori ha encarregat ara la rehabilitació i restauració de la Capella de
l'Ajuntament, on actualment s'hi fan reunions d'alcaldia. L'actuació contempla el
reforç de l'estructura del terra de la capella, que està formada per una volta de totxo
ceràmic, i que amb el pas dels anys ha anat cedint provocant esquerdes. Això ha
provocat que el paviment cedís uns centímetres. Per tant, i per evitar algun accident,
s'ha decidit actuar en el terra d'aquesta part de l'edifici. En els darrers dies, s'ha
aixecat el paviment antic format per peces de mosaic hidràulic que conté diferents
sanefes, i s'han retirat les peces amb molta cura per poder-les tornar a col·locar. Un
cop tret el paviment, s'ha reparat la volta ceràmica i s'ha reforçat amb una capa de
formigó. Per últim, es procedirà a la col·locació del mateix paviment. Aquesta
actuació també contempla la rehabilitació del passadís de la primera planta. Un
espai de molt trànsit i que també requeria una intervenció. Els treballs quedaran
enllestits aquesta mateixa setmana. L'actuació a la Capella i al passadís forma part
de la rehabilitació del Palau Tolrà. Un edifici emblemàtic del municipi, construït
l'any 1890, i que ha tingut diversos usos amb el pas dels anys. Després de més d'un
segle, a l'estiu passat, es van rehabilitar les quatre façanes de l'edifici, tant per
recuperar la seva estètica, com per evitar possibles despreniments de fragments de
façana, que s'ha anat deteriorant amb el pas dels anys. També es van rehabilitar les
façanes del Palau Tolrà que donen al carrer Sant Josep. Aquests treballs culminaran
amb les obres de rehabilitació de les diferents façanes i tanques del Palau Tolrà, que
ja van començar amb les obres de rehabilitació de l'entrada als jardins per Ca
l'Alberola, actual seu del Jutjat de Pau.
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