Títol de la proposta
Reacondicionament de la seu social d'U97KOU
Descripció breu de la proposta
Reacondicionament de la seu social d’u97ku. El local municipal on té la seu social la
colla de diables municipal, u97kou, necessita vàries millores per estar en condicions
de ser utilitzat.
S’ha de sanejar la instal·lació elèctrica incorporant també focus a les dues entrades,
incorporar un emmagatzematge per la pirotècnia (armari especial) i renovar els
extintors de l’espai.
Import
7.506,92€
Justificació de l’interès públic i general de la proposta
El reacondicionament de la seu social d’u97kou servirà per renovar una instal·lació
municipal que està cedida a una entitat local des de fa aproximadament 30 anys i en
el que les úniques millores que s’han fet han estat assumides per la pròpia entitat
exceptuant el reacondicionament de les bigues del sostre que es van sanejar el
passat 2018 a causa del deteriorament per aluminosi i la perillositat que això
comportava.
Disposar de l’espai amb la instal·lació elèctrica sanejada i els extintors pertinents, a
més a més, de l’espai per emmagatzemar la pirotècnia facilitarà a la colla de diables
seguir amb la seva activitat de forma segura.
U97kou és una entitat amb un llarg recorregut dins el teixit associatiu del municipi i
necessita aquestes millores per seguir amb la seva activitat. Sempre ha sigut una
entitat compromesa amb el poble i ha organitzat sempre activitats molt diverses per
dinamitzar el teixit cultural municipal.
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