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Una desena de joves de Navar-
cles s’han ajuntat per crear una
nova entitat que pretén «vitalitzar
el poble amb diferents propostes
lúdiques i festives per a tots els pú-
blics». El grup, anomenat El Rebot,
es presentarà en societat aquest di-
jous amb una «gran festa» que
inclourà una mostra de correfoc i
un concert amb el grup de versions
Zàping (vegeu desglossat en ne-
greta).

Segons explica el portaveu de la
nova entitat, Ernest Larroya, «el Re-
bot neix de la mà de nou navarclins
amb moltes inquietuds culturals.
Alguns vinculats al teatre i a la mú-
sica, però tots amb una sola pas-
sió: vitalitzar el poble». Detallen
que Navarcles «té una bona ofer-
ta i espais condicionats per a la cul-
tura», però «està mancat d’actes
per a diferents edats i interessos i
això és el què volem cobrir».

A més, relaten, «estem disposats
a fer créixer les festes ja existents
amb noves idees, col·laborant i
participant en tot allò que cregu-
em necessari i important». 

Un bon exemple del tarannà
que volen transmetre el trobem en
el que serà el seu primer acte ofi-
cial, que es farà aquest dijous, 10
de setembre, coincidint amb els
actes institucionals de la Diada. La
intenció dels joves és «enriquir» els
actes que ja s’organitzen habitu-
alment (com ara l’ofrena al mo-
nument de Rafael Casanovas o la
ballada de sardanes) amb noves
propostes que es complementin,
que tinguin atractiu i que siguin ca-
paces de captar un públic més
heterogeni i d’un ventall d’edats
més ampli. Així, «volem començar
forts», amb un acte visual (la mos-

tra de correfoc) i un ball amb Zà-
ping (gratuït), tot esperant que la
prèvia de la Diada es converteixi a
Navarcles en «memorable».

Els components d’El Rebot sub-

ratllen que l’entitat no té ànim de
lucre i que està desvinculada de
qualsevol partit polític. És forma-
da per Josep Cura, Oriol Vendrell,
Toni Franch, Xavi Padrós, Jordi

Comellas, Aleix Mas, Josep Maria
Riera, Roger Trasserra i Ernest
Larroya. Tots ells són navarclins i
tenen edats compreses entre els 23
i els 40 anys.
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Joves de Navarcles creen una nova
entitat per «vitalitzar» el municipi
El grup, que s’anomena El Rebot, prioritza les propostes ludicofestives per a tots els públics

La Fundació Alícia, de Món Sant
Benet, acollirà demà unes jorna-
des en què assistiran diversos pro-
fessionals de la salut i l’educació 
per reflexionar sobre la manera de
millorar la confecció dels àpats als
menjadors escolars i, al mateix
temps, de reduir-hi el malbarata-
ment alimentari.

El programa es titula «Estratè-
gies per millorar la satisfacció i re-
duir el malbaratament d’aliments
en el menjador escolar», i l’orga-
nitza l’Agència de la Salut Pública
de Catalunya. L’objectiu és donar
a conèixer els diversos estudis que
s’han fet sobre la qüestió, tant des
de l’àmbit públic com privat, i a
partir d’aquí, introduir noves pràc-
tiques que puguin servir per mi-
llorar la satisfacció dels alumnes,
i intentar que el malbaratament si-
gui el mínim possible. 

La jornada començarà a 2/4 de
10 del matí amb la presentació de
dades i resultats d’avaluacions
sensorials que s’han fet sobre
aquest tema. Despés, es presentarà
un document per a monitors de
menjadors sobre els hàbits ali-
mentaris dels infants, i dues ses-
sions teòriques: una sobre l’apro-
fitament d’excedents, i l’altra sobre
menús per a casos d’al·lèrgies i in-
toleràncies. A la tarda, hi haurà un
taller pràctic sobre com millorar
l’acceptació d’alguns aliments per
part dels infants. 
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Professionals de la salut i
l’educació també debatran
sobre la manera de reduir el
malbaratament alimentari 



Alícia acollirà
demà unes
jornades sobre
com millorar els
àpats a l’escola

Els membres de la nova entitat a la zona de darrere l’ajuntament, on es faran tots els actes de presentació

MARC MARTÍNEZ

L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet rehabilitarà el castell de
Castellet, que data del segle XIII, i
el seu entorn, que inclou l’ermita
i l’antiga casa del masover.

El consistori ja va encarregar
temps enrere un projecte d’ade-
quació d’aquest indret, que està
considerablement deteriorat pel
pas del temps, amb l’objectiu de
poder-lo adequar i recuperar. Ara,

l’Ajuntament ja el té sobre la tau-
la, i en vol donar a conèixer els de-
talls aprofitant la Diada. 

La idea és intervenir-hi amb
uns treballs de rehabilitació del
conjunt complex i de tot aquest en-
torn al llarg dels properes tres
anys, que s’explicaran en profun-
ditat dijous al vespre, en la marxa
de torxes que s’organitza amb mo-
tiu de la Diada, i que arribarà fins
a Castellet.

Serà després del parlament ins-
titucional i la lectura del manifest,
i un cop acabada la presentació del
projecte, hi haurà un concert i un
ball de música tradicional amb la
portàtil FM al Pla de Castellet,
que inclou el repartiment de coca

i cava per a tots els assistents. La
marxa de torxes haurà sortit a les
9 de la nit des de la plaça de l’A-
juntament.

Més actes fins diumenge
Més enllà de la marcxa de torxes,
Sant Vicenç muntarà més actes
per la Diada. Divendres a les 9 del
matí, hi hairà un esmorzar amb xo-
colata i coca a la plaça de l’Ajun-
tament, i una cercavila de gegants
i grallers fins a la plaça Onze de Se-
tembre, on es farà l’ofrena floral.
Diumenge hi haurà l’Aplec de Cas-
tellet, amb la participació de ro-
meus, gegants i grallers. Un cop
allà, hi haurà missa, i diverses ac-
tuacions.  
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L’Ajuntament presentarà
en públic el projecte per
adequar l’edifici a la pujada
de torxes que s’hi farà dijous



Sant Vicenç aprofitarà la Diada per
explicar com rehabilitarà Castellet

L’Ajuntament rehabilitarà l’entorn de Castellet
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La nova entitat es presentarà en públic aquest dijous 10 de setem-
bre, amb uns actes que s’engranaran amb els institucionals. Tot ple-

gat començarà a les 21.30 darrere lʼajuntament amb una botifarrada po-
pular. Simultàniament, s’iniciarà la ballada de sardanes a la plaça de la
Vila i a les 12 de la nit es farà la baixada de la senyera, acompanyada pel
cant d’Els segadors. Seguidament hi haurà una mostra de correfoc a càr-
rec dels diables dʼArtés. Un cop finalitzada la mostra, arrencarà el concert
del grup de versions Zàping, que oferirà «el seu bon repertori de cançons
dʼara i sempre», destaca l’entitat, que especifica que es podran escoltar
«des de clàssics del rock català, com Sopa de Cabra o LaxʼnʼBusto, fins a
‘hits’ del moment com Lady Gaga,The Black Eye Peas, Els Catarres o Txa-
rango»; també els ritmes de Bob Marley o The Specials i temes més durs
dels Ramones o Rage Against The Machine. 
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Foc i concert de Zàping, aquest dijous

Zàping, en una actuació recent

FACEBOOK/ZÀPING


