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L’Ajuntament de Súria prepara
un acte informatiu obert per al pro-
per dimarts,  de setembre, a les
 del vespre a la sala de plens, per
parlar de l’inici dels treballs d’ela-
boració del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) i del
procés participatiu que s’obrirà
aquests mateix mes per recollir l’o-
pinió dels veïns.

A l’acte hi assistiran l’alcalde, Jo-
sep Maria Canudas, el diputat
d’Urbanisme i Habitatge de la Di-
putació, Josep Ramon Mut, i tèc-
nics de l’equip redactor, que pre-
sentaran els treballs fets Bns ara, i
informaran del procés participatiu.
Es basarà en una enquesta anò-
nima que es passarà per les llars,
i que també es podrà demanar a
l’OBcina d’Atenció Ciutadana, o
descarregar-la de la web munici-
pal. S’haurà de portar a l’OAC Bns
el  d’octubre, i també es po-
dran fer suggeriments a través del
correu poum@suria.cat. 

REDACCIÓ | SÚRIA

Súria convoca els
veïns a un acte
dimarts per parlar
del futur POUM

L’Ajuntament de Sant Vicenç
iniciarà aquesta tardor els treballs
de rehabilitació i consolidació del
conjunt monumental de Castellet,
que inclou la torre del castell, l’er-
mita, i la casa del masoveria. Els
treballs es realitzaran per fases, i es
preveuen completar el  amb
uns accessos adequats per fer vi-
sitable la fortiBcació, que té ele-
ments originaris del XII.

Feia temps que l’Ajuntament
tenia pendent la restauració de tot
el complex del turó de Castellet,
que s’havia anat degradant amb el
pas del temps Bns al punt que li cal
una intervenció per evitar que es
continuï degradant i per poder-lo
fer visitable. Fa un any, es va lligar
una subvenció per a la primera
fase de les obres, que és la que s’e-
xecutarà d’aquí al mes de desem-
bre.

És un doble ajut de la Diputació
i de la direcció general de Patri-
moni de la Generalitat que puja a
. euros, i consisteix en l’en-
derroc de les naus annexes sense
valor històric ni arquitectònic que
havia fet construir l’antic masover
els anys  (fotograBes d’aquesta

pàgina mostren l’abans i el després
de l’enderroc en unes imatges si-
mulades). Paral·lelament, s’ha
contractat un arqueòleg que farà
treballs de prospecció de la zona
«per tenir una diagnosi de l’entorn
i saber quines patologies estruc-
turals poden tenir els ediBcis», i a
partir d’aquí dissenyar el projecte
executiu que determinarà exacta-
ment el tipus d’actuacions que es
faran, segons ha explicat l’alcalde
de Sant Vicenç, Joan Torres.

L’Ajuntament té clar que són tre-
balls de rehabilitació i consolida-
ció dels ediBcis i l’entorn, però
amb aquestes prospeccions s’a-
nalitzaran aspectes com l’estat de
l’ermita original que hi ha sota
l’actual, o les dimensions exactes
de les muralles de la fortiBcació. 

Paquets d’actuacions anuals  
Un cop acabada aquesta primera
fase, se’n preveuen tres més d’a-
nuals Bns al . De cara al 
és prevista la redacció del pla di-
rector que determinarà exacta-
ment les obres que s’han de fer, i
ja es duran a terme les primeres in-
tervencions de rehabilitació de
l’ermita, la torre i l’entorn. 

L’any següent es continuarà
amb el projecte de consolidació de
l’ermita, i amb la conversió de la
torre del castell en una torre de 
guaita i mirador públic. «Volem
que s’hi pugui tornar a pujar»,
apunta l’alcalde. Finalment, els
treballs del  es concentraran
en la consolidació i rehabilitació de
la masoveria de Castellet. És la casa
on, Bns fa uns anys, havia viscut el
masover, que tenia cura de tot
l’entorn del conjunt monumental,
«però actualment no compleix la
normativa perquè pugui ser habi-
table», diu l’alcalde. 

El conjunt de les actuacions
puja a un total de . euros.
L’Ajuntament disposa dels .
que corresponen a la primera fase,
i té fetes les sol·licituds per a la se-
gona i tercera. Queda pendent
demanar els ajuts per actuar a la
masoveria.

L’Ajuntament tenia previst do-
nar a conèixer públicament anit els
detalls del projecte, just després de
la marxa de torxes que s’acabava al
turó de Castellet. Tant les pros-
peccions de l’arqueòleg com els
treballs d’enderroc, es preveu que
comencin el proper mes d’octubre.
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Sant Vicenç iniciarà a l’octubre
la rehabilitació de Castellet,
que preveu completar el 2018

D’aquí al desembre s’enderrocaran les edificacions sense valor del
turó, i en fases posteriors es restaurarà l’ermita, la torre i la masoveria 
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... amb el músic

JOSEP CANDÀLIGA
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)
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