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L'ascensor de l'Ateneu està situat al vestíbul que dona al carrer Major.

Finalitzen les obres de millora de l’Ateneu

Dilluns 4 de març de 2019

L’edifici s’ha equipat amb un ascensor que comunica les diferents plantes i ha
millorat diferents elements estructurals i de la Sala de Petit Format

L’Ajuntament ha finalitzat recentment les obres de millora de l’Ateneu, uns treballs
que han servit per millorar l’accessibilitat i reforçar la seguretat d’aquest edifici
històric de la vila.

D’una banda, l’equipament ha estrenat un ascensor situat al vestíbul amb façana al
carrer Major. D’aquesta manera es resoldrà una dificultat històrica que tenia aquesta
sala pel que fa a l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta mateixa
finalitat s’ha canviat la porta principal d’accés a l’equipament per una porta de vidre
d’obertura automàtica.

D’altra banda, les millores en la seguretat han consistit en la reparació i el reforç
amb perfils metàl·lics d’alguns elements estructurals de l’edifici, com són algunes
biguetes de formigó de la sala d’assajos i del sostre d’un magatzem de la primera
planta, amb problemes de carbonatació i d’oxidació. A més, també s’ha renovat
l’escala d’accés a la sala tècnica.

Les obres a l’Ateneu s’han completat amb la renovació del cel ras, el
reemplaçament de la il·luminació de la platea i la renovació de la il·luminació i la
maquinària escèniques de la Sala de Petit Format. Finalment, cal assenyalar que
també s’ha unificat en un espai únic les sales situades al costat de l’escenari
d’aquesta mateixa sala.

Els treballs han tingut un cost de 141.000 euros (IVA inclòs) i han anat a càrrec de
l’empresa Baldó Associats Constructora SL.
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