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Sant Vicenç ﬁxa el turó de Castellet, que
perillava de fer caure la casa de l’ermità

S’han iniciat els treballs per estabilitzar el vessant oest de la muntanya on hi ha el conjunt monumental

Súria obre unes
ajudes per a la
rehabilitació
d’habitatges
de gent gran
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Sant Vicenç ha posat en marxa
la primera de les primeres intervencions previstes per al condicionament de Castellet, després
que ara fa dos anys es portés a terme l’enderroc de les instal·lacions
annexes que es va considerar que
desvirtuaven el conjunt monumental.
Aquesta intervenció que ara
s'ha iniciat, i que era la que tenia
més urgència, és la de condicionament i, sobretot, ﬁxació d’una
part del talús sobre el qual s’assenta aquest conjunt format per una
ermita, una torre medieval i la
casa de l’ermità o masoveria annexa al temple. En concret, s’intervé a la part de ponent, ja que el
talús de terra i pedra s’ha anat desprenent progressivament i en feia
perillar l’estabilitat. Els moviments ja havien causat que
s’obrissin esquerdes a la paret de
la casa de l’ermità que dóna a
aquest vessant. Per fer els treballs,
la primera actuació que s’ha fet ha
estat ﬁxar aquest ediﬁci amb una
estructura de ferro per evitar més
afectacions. Ara s'ha començat a
retirar els elements vegetals existents als murs de pedra i als marges, operació que s'està fent actualment, i després s’haurà de
perforar el talús i instal·lar-hi uns
ancoratges amb barres d’acer,
malla metàl·lica i ciment projectat.
A la part oposada del turó (la de
llevant) ja es va fer una intervenció d’aquestes característiques fa
més d’una dècada, ja que era la
zona sobre la qual s’assentava la
torre, i en aquell moment era la
que patia un procés d’erosió més
accentuat. En aquestes primeres
fases també es preveu realitzar un
estudi arqueològic i la redacció de
dos projectes d’intervencions
posteriors. En concret, els de les
fases 3 i 6, que són per a la recuperació de la torre (que en el futur
s’obrirà perquè sigui visitable i es
pugui accedir ﬁns a la part superior), i la rehabilitació de la casa
de l’ermità.

L’Ajuntament de Súria ha obert
el termini de sol·licitud d’ajuts per
a obres de millora de l’accessibilitat i la seguretat dels domicilis de
persones grans especialment vulnerables, acollint-se a un programa de la Diputació de Barcelona
en col·laboració amb el departament de Treball de la Generalitat.
El termini de sol·licituds durarà
ﬁns al proper 15 de març.
L’objectiu de la convocatòria és
donar suport a la realització
d’arranjaments de banys, cuina i
generals, a més d’actuacions
complementàries de millora de
l’eﬁciència energètica, per tal de
garantir unes condicions mínimes de seguretat, higiene i habitabilitat. Els habitatges poden ser
de propietat o de lloguer.
Les persones sol·licitants dels
ajuts han de tenir de 65 anys o
més, empadronades en el municipi, amb una antiguitat mínima
d’un any en el padró municipal
d’habitants. També persones amb
diﬁcultats per realitzar les activitats de la vida diària, acreditant la
seva situació de dependència o
disminució, d’acord amb els criteris de valoració de les bases que
regulen la convocatòria; amb
pocs recursos econòmics, d’acord
amb els criteris les mateixes bases.
Els arranjaments seran realitzats en règim de copagament. La
persona beneﬁciària hi haurà de
fer una aportació màxima de 238
euros, en funció de la seva capacitat econòmica. Abans de la realització de les obres, els tècnics
faran una visita al domicili de la
persona beneﬁciària per valorar
les necessitats d’actuació i les solucions més viables per als problemes detectats. Un cop ﬁnalitzat l’arranjament, s’hi farà una segona visita per al control de qualitat de l’obra i el tancament de
l’expedient.
Les sol·licituds i la documentació complementària es poden
presentar a l’Oﬁcina d’Atenció al
Ciutadà.

Operaris treballant a la paret del turó que s’ha de fixar i que ara s’ha netejat de vegetació i roques
ASVC

l’estudi de la cisterna situada sota
l’ermita, que correspon a un antic
temple preromànic, a l’antic castell o a alguna altra estructura, i la
consolidació del petit temple;
l’adequació del pati que hi ha situat entre la casa de l’ermità i la torre medieval; i la urbanització dels
camins d’accés al conjunt, amb la
construcció de murets, baranes,
il·luminació i mobiliari urbà. El
projecte ha rebut l’ajut d’un fons
europeu mitjançant un pla turístic
de tota la comarca.

Imatge virtual de com ha de quedar el conjunt un cop arreglat

L’Ajuntament de Sant Vicenç va
aprovar a principi de l'any passat
un pla director que recull el conjunt d’actuacions que caldrà dur
a terme per fer de Castellet un
conjunt completament condicio-

nat, embellit i visitable. Intervencions que s’ha calculat que tindran un cost global d’1,5 milions
d’euros.
Entre altres treballs que s’han
de dur a terme en el futur, hi ha

Ajut de l’1,5% cultural
Precisament, aquest mes de gener
es va fer públic que el projecte de
restauració rebrà una injecció de
prop de 140.000 euros del ministeri de Foment. Aquest ajut, que
puja a 138.024,95 euros, va a càrrec dels fons que es generen per
a l'1,5% cultural com a conseqüència de l'execució d'obra pública. Aquest import aniria destinat concretament a la rehabilitació estructural de l'ermita.
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L’Ajuntament de Sant Salvador es dota
d’un nou reglament de participació
REDACCIÓ SANT SALVADOR

L’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola disposa des d’ara
d’un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM). Una de les principals novetats que incorpora és la
possibilitat que les entitats, clubs
i col·lectius del poble puguin participar als plens amb preguntes i
mocions, sempre que estiguin relacionats amb el seu àmbit. A més,

el text té un article especíﬁc pel
Consell de la Vila, en què s’habilita la intervenció d’un representant per explicar les deliberacions
i acords a què arribin. Les intervencions dels regidors en el plens
ara queden limitades a 10 minuts,
i 5 minuts per a rèpliques.
El ple ordinari va aprovar també el Pla Anual Normatiu, que
conté les ordenances i reglaments

que es preveu que es modiﬁcaran
enguany, com el de tinença d’animals domèstics i de companyia i
el Reglament vigilants municipals. Pel que fa a reglaments i ordenances de nova creació, es consideraran el Consell d’Infants
l’Ordenació de Façanes, Civisme
i convivència ciutadana, Escola de
Música,Casal del Jovent i Ús d’ediﬁcis i instal·lacions municipals.

Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

