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EL PORTA A PORTA u 2-3

La nova recollida de brossa de Solsona 
supera el primer dia gairebé sense errors

ALEX GUERRERO

EL NOU SISTEMA INCLOU CONTROLS AMB EINES TECNOLÒGIQUES

ATLETISME AMB VALORS u 32

Un jove atleta igualadí dona exemple 
d’esportivitat més enllà de l’exigible

HAMZA ZEROUAL S’ATURA A AJUDAR UN RIVAL I EL DEIXA GUANYAR

CA IGUALADA 

La CUP diu ‘no’ 
a Aragonès, però 
vol continuar 
allargant-ho
u ANUNCIA QUE TOMBARÀ EL 
PRESSUPOST AL PARLAMENT u24

La FUB-UManresa arriba aquest 
curs als dos mil estudiants de grau
u LA MATRICULACIÓ D’ESTUDIANTS DE PRIMER AL CENTRE MANRESÀ HA CRESCUT ENGUANY UN 17% u8

Novell podrà 
casar-se la 
setmana que ve, 
i d’aquí a un any 
podria fer-ho 
per l’Església
u ELS TRÀMITS DEL PROCÉS 
CIVIL S’ACABEN DIVENDRES 
u SOR LUCÍA AUGURA QUE EN 
EL TERMINI D’UN ANY TINDRÀ 
LA NUL·LITAT NECESSÀRIA PER 
PASSAR PER L’ALTAR u15

El nombre d’ingressats 
per covid es dobla a 
Manresa en una setmana
uEl total d’hospitalitzats passa de 12 a 22, i Sant Andreu torna a tenir llits 
per coronavirus uTres dels afectats de Sant Joan de Déu són a l’UCI u4

El Castellet de 
Sant Vicenç 
reneix per ser 
el nou espai 
cultural 
del poble

La casa de l’ermità presenta un aspecte desconegut després de la rehabilitació; a la foto, la visita d’autoritats d’ahir

u LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA 
TORRE, L’ERMITA I LA CASA 
DE L’ERMITÀ TORNEN ALS 
VELLS ESPAIS MEDIEVALS 
UNA ESPLENDOR QUE 
SORPRÈN EL VISITANT 
u L’OBJECTIU ÉS QUE PUGUI 
SER OBERT AL PÚBLIC A 
FINAL DE L’ANY QUE VE 
I QUE INCLOGUI SALES PER 
A LA DIVULGACIÓ DE LA 
HISTÒRIA DEL POBLE  u10
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n Sant Vicenç de Castellet ha fet 
un pas de gegant de cara a la recu-
peració i posterior obertura al pú-
blic del conjunt monumental de 
Castellet, amb la rehabilitació in-
tegral de l’ermita i la torre medie-
vals i la casa de l’ermità, que con-
formen les principals estructures 
que encara conserva el complex, 
i que l’Ajuntament preveu fer visi-
tables a final del 2022. Abans, vol 
museïtzar els espais ara renovats 
i adequar part dels murs perime-
trals del turó, que va danyar el 
Glòria, per garantir la seguretat de 
les visites. 

L’alcaldessa, Adriana Delgado, 
acompanyada per regidors del 
consistori, l’arquitecte municipal, 
els directors de l’obra i altres au-
toritats i membres de la Comissió 
de Castellet van fer una visita ahir 
al matí als edificis reformats per 
conèixer al detall què s’hi ha fet i 
quins usos tindran a partir d’ara. 
Les obres formen part del pla di-
rector aprovat el 2016 per a la re-
habilitació integral del complex, i 
ara s’ha completat la intervenció 
principal. Es tracta de les fases 2, 
3 i 6 de les 9 que té el pla, i han per-
mès consolidar definitivament 
l’ermita i la casa de l’ermità i reha-
bilitar-les, i també s’ha intervin-
gut a la torre de guaita medieval.  

Elements històrics i de valor  
Tal com van explicar ahir l’alcal-
dessa, Adriana Delgado, i el regi-
dor de Cultura, Jordi Palma, ara 
que s’han completat aquests tre-
balls, la intenció és fer visitable 
«com més aviat millor» un espai 
emblemàtic i que va donar origen 
de Sant Vicenç, si bé no es preveu 
que es pugui obrir al públic fins 
d’aquí aproximadament un any. 

L’ermita es destinarà sobretot a 
concerts i activitats culturals, 
mentre que la museïtzació es con-
centrarà bàsicament a la casa de 
l’ermità que, segons coincideixen 

tècnics i polítics «s’ha transformat 
amb un canvi complet d’imatge», 
com a futur espai dedicat a expli-
car el propi conjunt de Castellet i 
la seva vinculació amb l’entorn. 
Consta de tres nivells, que es con-
nectaran amb un ascensor, cadas-
cun dels quals girarà a l’entorn 
d’algun dels eixos en què s’estruc-

turaran les visites. En concret, s’hi 
explicarà la història del complex 
a partir de la relació que la torre i 
l’antic castell del segle XI (del qual 
les darreres prospeccions n’han 
tret a la llum algunes restes) teni-
en amb els de Castellbell i Castell-
galí, i els elements geològics que 
l’envolten. Pel que fa a la torre de 

guaita, s’ha adequat l’interior 
amb una escala per poder accedir 
al capdamunt, de manera que farà 
de mirador de tot aquest entorn 
geològic, també amb plafons. 

 La rehabilitació de l’ermita i els 
estudis arqueològics i històrics 
del temple han tingut un cost de 
261.000 euros i han comptat amb 

el finançament de l’Ajuntament 
amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat. Les 
intervencions de la casa de l’ermi-
tà i la torre han costat 354.000 eu-
ros, finançats pels fons europeus 
FEDER i gestionats pel Consell 
Comarcal del Bages i la Diputació. 

Les restes del castell, pendents 
Els propers mesos es treballarà en 
la posta a punt d’aquests elements 
i en la contenció dels murs de la 
zona compresa entre la torre i la 
casa de l’ermità. Tot plegat ja per-
metrà fer visitable el conjunt dels 
tres edificis, la qual cosa suposa-
rà la reobertura del complex al pú-
blic per primer cop des del 2016 i 
amb un aspecte ben diferent. Tan-
mateix, quedaran pendents algu-
nes fases del pla director, en les 
quals es treballarà els propers 
anys, i que bàsicament afectaran 
la part oposada del turó, on es van 
descobrir restes d’una necròpoli 
de l’antic castell del segle XI. 
Aquestes últimes es posaran en 
valor amb un projecte de museït-
zació ja redactat però pendent 
d’executar, i també s’hauran de re-
construir els murs al voltant del 
castell, i urbanitzar l’espai entre 
l’ermita i la torre i els accessos.

Sant Vicenç finalitza la 
rehabilitació del conjunt 
monumental de Castellet

JORDI ESCUDÉ VILA. SANT VICENÇ DE C.

u S’ha completat la reforma de l’ermita, la casa de l’ermità i la torre, les 
principals estructures del complex, que ara es museïtzaran per fer-les 
visitables d’aquí a un any, i s’adequaran els murs perimetrals per seguretat

La casa de l’ermità, amb tres nivells, serà un museu per explicar l’origen de Castellet i l’entorn MIREIA ARSO

L’ermita serà un espai 
cultural, la torre, un 
mirador, i la casa de 
l’ermità explicarà 
l’origen de Castellet

Ja hi ha un projecte  
per posar en valor les 
restes del castell,  
que s’executarà més 
endavant

Visita d’obres, ahir, amb els monuments al fons MIREIA ARSO Les escales dins la torre, que serà un mirador MIREIA ARSO L’interior de l’ermita rehabilitada MIREIA ARSO

 




