
Ideen convertir Ca la Pruna de Pals en un centre
d'estudis medievals

Ara es fa una actuació de millora de l'edifici, i s'hi vol instal·lar un ascensor

4/06/10 - Pals - albert vilar

L'àrea de Cultura de Pals, de la qual és

responsable el PSC, creu que cal

replantejar-se el contingut de la Casa de

Cultura Ca la Pruna, on ara hi ha un

museu d'arqueologia submarina i una

mostra d'ampolles de vi i cava obsolets,

per convertir-la en un centre d'estudis

medievals. La proposta, tot i anunciada

en la revista del PSC, serà només una

idea fins que no s'acordi amb l'altre soci

del govern, CiU, que vol consens. Ara es

faran unes obres de millora a l'edifici, i

s'hi vol instal·lar un ascensor.

«Aquest centre medieval ha de vincular turisme, cultura i història a través de la recerca i la
difusió de la història de Pals, del seu nucli antic i del seu pes dins el món medieval i renaixentista
de l'època», exposa la regidora de Cultura, Marisol Perea, en la revista del seu partit, les Dunes.
Però la regidora és conscient que per aconseguir aquesta fita, de convertir Ca la Pruna en
l'autèntica porta d'entrada al nucli medieval, cal «relacionar més estretament els continguts
culturals».

Perea considera que les actuals
exposicions permanents, com és el museu
d'arqueologia submarina o la mostra
d'ampolles de vins i caves, no tenen «prou
atractiu» i, a més, han quedat «obsoletes».
Fins i tot recorda que algunes de les sales
de l'edifici, una casa fortificada del segle
XV-XVI, es troben actualment buides.
«Volem que sigui una casa ben viva», va
sentenciar Perea.

Tot i això, la idea de Cultura no està especificada en cap projecte, encara que en la revista es diu
que s'està redactant, ja que el tema encara no s'ha consensuat amb l'altre soci de govern, CiU, que
té l'alcaldia. «És la nostra voluntat, però ha de decidir-ho el govern», va dir Perea. L'alcalde, Joan
Silvestre, inicialment va valorar bé la proposta dels socialistes, però va demanar consens, encara
més després de la falta de relació sobre el tema de Cristòfol Colom.



Mentrestant, el govern té previst a partir del mes de setembre executar les obres de millora de
l'edifici cultural, aprofitant els 140.000 euros del fons d'ajuda del govern espanyol. L'actuació es
concreta en la instal·lació d'un ascensor, diverses rampes d'accés per evitar graons, millores en la
il·luminació i també la climatització de les sales.
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