
Com arribar a Cal Sitjes, a Artés

Cal Sitjes és un complex que acull la biblioteca i l'escola de música del poble. A la seva 
sala d'actes és on fem habitualment la Tertúlia a L'Era. 
La seva adreça és: carrer Les Parres, 44 (Ctra. de Calders).
Podeu trobar més informació i consultar un mapa a www.artes.cat

Si veniu de Manresa:

Entrem per la carretera de Manresa, que passada la primera rotonda, passa a dir-se 
carrer Rocafort. Continuem tot recte per aquest carrer, fins que trobem el creuament 
amb el carrer de Les Parres (que és el principi de la carretera de Calders), de manera que 
a la cruïlla ja ens indiquen “Calders” i “Moià” cap a la dreta. Trenquem doncs a la dreta,  
i ja veiem el Centre Cívic, envoltat per un parc.  A la cantonada següent hi ha Cal 
Sitjes, una antiga fàbrica on ara hi ha la biblioteca, l’escola de música i altres 
equipaments municipals. Hi ha aparcament a dins del recinte, en un aparcament públic 
al davant i als carrers que l’envolten.

Si veniu de Calders:

Entrem per la carretera de Calders , que just al entrar al poble  passa a dir-se carrer Les 
Parres. A la cruïlla amb el Passeig de la Diagonal (4rta a l’esquerra) es troba Cal Sitjes,
una antiga fàbrica on ara hi ha la biblioteca, l’escola de música i altres equipaments 
municipals. Hi ha aparcament a dins del recinte, en un aparcament públic al davant i als 
carrers que l’envolten.

Si veniu des de l’Eix:

Entrem per la carretera de Sallent. Passada la primera rotonda, continuem cap a on 
indica “centre urbà”, entrem al poble i continuem fins a trobar el carrer Rocafort (que és 
com es diu la carretera de Manresa dins del poble). L’agafem en direcció a l’esquerra, 
fins que trobem el creuament amb el carrer de Les Parres (que és el principi de la 
carretera de Calders), de manera que a la cruïlla ja ens indiquen “Calders i Moià” cap a 
la dreta.. Trenquem doncs a la dreta, i ja veiem el Centre Cívic, envoltat per un parc.  A 
la cantonada següent hi ha Cal Sitjes, una antiga fàbrica on ara hi ha la biblioteca, 
l’escola de música i altres equipaments municipals. Hi ha aparcament a dins del recinte,  
en un aparcament públic al davant i als carrers que l’envolten.

I si no, preguntant tothom ho coneix.

Salut i sort.


