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L’oposició de Sant
Joan aprova una
moció per establir
ajuts per a les
colònies urbanes
El projecte avança amb l’aprovació de la llicència d’obres per intervenir a la casa de l’ermità i la torre

Sant Vicenç fa un pas endavant per a la
rehabilitació del conjunt de Castellet

Q.C. SANT JOAN DE VILATORRADA

ARXIU/OSCAR BAYONA

QUERALT CASALS SANT VICENÇ DE CASTELLET

L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet ha fet un pas endavant
per a la rehabilitació de Castellet,
que ha de fer visitable aquest conjunt monumental. El consistori ha
aprovat la llicència d’obres de les
fases 3 i 6 de la restauració, unes
actuacions que es corresponen a
la casa de l’ermità i a la torre.
Aquests treballs estan ﬁnançats
pels fons Feder i gestionats a través del Consell Comarcal del Bages en el marc d’actuacions incloses en el Geoparc. En paral·lel, el
consistori treballa en la fase 2 del
pla director, la que inclou la restauració de l’ermita.
Un cop aprovada per ple la llicència d’obres, que té una boniﬁcació del 95% perquè es tracta
d’un BCIN (Bé Cultural d’Interès
Nacional), ara el Consell Comarcal ha de licitar els treballs
d’aquestes fases 3 i 6, que estan incloses en el paquet d’actuacions
que es promouen en diferents
municipis de la comarca per promocionar el patrimoni vinculat al
Geoparc, amb el suport econòmic
dels fons europeus.
El consistori també està treballant en la licitació de la fase 2 del
Pla Director de Castellet que preveu la rehabilitació de l’ermita i
que, segons l’alcaldessa de Sant

Excavacions arqueològiques als voltants de l’antiga ermita

Vicenç, Adriana Delgado, serà
una fase que anirà en paral·lel a la
que gestiona el Consell per rehabilitar la casa de l’ermità «perquè
són dues ediﬁcacions adjacents».
Per a Delgado, «ara hem fet un pas
important i en el moment que el
Consell liciti i nosaltres també ho
fem, iniciarem les obres i esperem
que sigui el més aviat possible».
Tant l’ermita com la casa de l’ermità necessiten una rehabilitació
estructural, que es farà en actuacions paral·leles. La torre també
requerirà una intervenció a fons
per poder accedir ﬁns al capda-

munt, on s’adequarà un mirador.
Totes tres actuacions estan incloses al pressupost d’enguany i,
en el cas de la torre i la casa de l’ermità, van lligades a una subvenció
dels fons europeus Feder gestionada pel Consell Comarcal. El
cost total d’aquestes dues actuacions és de prop de 573.000 euros,
dels quals es preveu que el Feder
n’aporti 329.000, i els 243.000 restats anirien a càrrec de l’Ajuntament.
El projecte preveu buidar la
torre per dins, refer l’escala interior seguint la seva estructura, i

també treure el sostre actual i
substituir-lo per una plataforma
que serveixi de mirador. Pel que
fa a la casa de l’ermità, s’ha de rehabilitar per a la seva posterior
museïtzació, que es vincularia a
les troballes fetes a partir de les excavacions arqueològiques realitzades en aquest entorn, i que han
tret a la llum restes de l’antic castell i també de la torre primigènia,
probablement dels segles IX i X.
Quant als treballs de l’ermita,
que licitarà i gestionarà el consistori, el cost s’eleva als 232.000 euros. L’ermita és una ediﬁcació preromànica, però que va tenir dues
reformes durant el segle XVIII.
Amb el temps s’havia anat deteriorant i fa uns anys es va decidir
tancar-la al públic. La intervenció
que es preveu permetrà reforçarla i la intenció de l’Ajuntament és
que recuperi el seu vessant cultural, amb la possibilitat de fer-hi
concerts i també de cara a l’aplec
anual.
Amb les actuacions a l’ermita,
la casa de l’ermità i la torre, ja estarà en marxa el gros de les intervencions, i un cop acabades només quedaran pendents les últimes fases per al condicionament
complet del conjunt de Castellet
que preveu el pla director i amb el
qual ja es treballa fa uns tres anys.
AJUNTAMENT SANTPEDOR

Santpedor recupera amb èxit la coca
Sol d’Or durant la revetlla de Sant Joan
REDACCIÓ SANTPDEOOR

L’aposta de l’Ajuntament de
Santpedor per recuperar la coca
rodona Sol d’Or ha estat un èxit i
aquesta revetlla de Sant Joan els 7
forns i pastisseries del poble que
n’han fet n’han acabat venent
més de 300 unitats. Entre els forners i pastissers es veu la iniciativa
com una manera de promoure el
comerç local amb producte propi
i diferenciat.
La Sol d’Or és una coca que es

va elaborar el 2011 coincidint amb
la celebració de la Nit Bruixa. La
Fundació Alícia, a partir de receptes tradicionals, va trobar la recepta d’una coca feta com les d’abans
i la va cedir al poble. A l’inici les
coques eren rodones en representació del Sol, i la recepta que es va
trobar elaborava aquesta coca
amb llard de porc i fruita fresca, en
concret préssecs i fruits vermells,
que encara li donen més color.
La forma de la coca rodona, el

color i els fruits frescos va ser un
revulsiu els primers anys, però en
el moment en què es va deixar de
promocionar, alguns forns i pastisseries la van deixar de fer i altres
la venien de manera residual.
Aquest any, amb la idea de promocionar productes locals per
buscar la diferenciació del comerç local, forners i pastissers han
tornat a produir la coca i han tingut un èxit de vendes, segons han
informat fonts municipals.

El grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (Compromís amb Sant Joan,
JuntsxCat, ERC i Cs) han aprovat
una moció per garantir el dret a
l’educació en el lleure amb l’objectiu que tots els nens i nenes del
poble puguin gaudir de les activitats de colònies urbanes i esportives, independentment de la situació econòmica de les seves famílies, mitjançant l’obertura d’una
convocatòria d’ajuts a partir
d’aquest any i d’ara en endavant.
La moció, presentada per
Compromís amb Sant Joan, amb
els suport de la resta de grups de
l’oposició, ha prosperat tot i no tenir el suport de l’equip de govern
en minoria d’Alternativa per Sant
Joan i PSC, que hi va presentar
una esmena que no va ser acceptada per la resta de formacions.
A banda dels ajuts, la proposta
preveu garantir les inscripcions
de manera presencial per reduir
així les diﬁcultats per a algunes famílies. I també programar durant
el mes d’agost activitats regulars
de lleure educatiu adreçades als
nens i nenes i adolescents i reforçar, mitjançant les modiﬁcacions
pressupostàries pertinents, la partida destinada a la convocatòria
d’ajuts per activitats extraescolars
del curs 2020–2021.
TURISME

Cardona reobre demà
els centres turístics
REDACCIÓ CARDONA

La coca Sol d’Or de Santpedor

Cardona reobre demà els centres turístics de la vila i recupera,
d’aquesta manera, la seva activitat turística adaptada a les noves
circumstàncies i amb un dispositiu de prevenció i seguretat especial. Des de fa una setmana ja es
poden comprar online les entrades per a la realització de les visites guiades i teatralitzades a la
Muntanya de Sal, al castell i al
Centre Històric de Cardona. Es
poden adquirir a entrades.cardonaturisme.cat.

