
ARXIU/JOSEP ROJAS

Navarcles celebra la a edició de l’Aplec
de Sant Jordi, que proposa una atapeïda
agenda d’actes durant tot el cap de setma-
na. Avui es lliuraran els premis de poesia i
actuarà l’esbart dansaire. Demà es faran les
trobades de puntaires i caramellaires.

Navarcles celebra la 41a
edició de l’Aplec de Sant Jordi 

FESTA DE TRADICIÓ 

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Els Bombers de la Generalitat mobilitza-
ran una quinzena de dotacions terrestres
i quatre mitjans aeris per a un simulacre
d’incendi forestal que es farà a partir de /
de  a la zona de Sant Cugat del Racó. S’hi
convida les ADF i la ciutadania en general.

Els Bombers fan un simulacre
d’incendi forestal a Navàs

CAMPANYA ANTIINCENDIS

ARXIU/JORDI LARGO

L’associació cultural Ceps i Manduca de
Sant Vicenç de Castellet organitza demà la
setena trobada d’intercanvi de plaques,
que se celebrarà de les  del matí a les  del
migdia a la sala polivalent de Can Soler. S’hi
presentarà la placa d’Artium, Paula i Marià.

Sant Vicenç organitza un
intercanvi de plaques de cava

COL·LECCIONISME

ARXIU/SÍLVIA BELMONT

La tradicional Fira d’Artesans dels Parcs
Naturals s’instal·la de nou a Mura aquest
diumenge, i comporta l’inici del programa
Viu el Parc al parc natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. A partir de les , artesans
i productors ompliran els carrers del poble. 

Mura fa fira amb artesans
i productors agroalimentaris

PROMOCIÓ DEL PARC NATURAL

Cuida’t 
menjant

Dietes personalitzades

Dietes en la infancia i 
l’adolescència

Dietes per a dones en gestació

Dietes en la menopausa

Dietes d’aprimament

Dietes per hipertensió arterial
 Colesterol
 Àcid úric
 Diabetes
 Etc...

Georgina Bermúdez i Argemí
DIETISTA / NUTRICIONISTA

C/Pare Clotet, 12 Manresa
Tel. 93 874 84 07 – 687 41 63 64

EDICTE
El ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2009, va aprovar 
inicialment la modificació del “Reglament per a autoritzacions de terrasses en 
espais d’ús públic al municipi de Sallent”.

L’esmentat reglament, amb el seu corresponent expedient, es troba exposat al 
públic a la secretaria de l’Ajuntament per un període de 30 dies als efectes de la 
presentació, si s’escau, de reclamacions o al·legacions d’acord amb l’establert en 
l’article 63 del Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalun-
ya, Decret 179/1995, de 13 de juny, a partir de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Si durant el període d’exposició pública no es realitza cap reclamació, l’esmentat 
reglament s’entendrà per definitivament aprovat

Sallent, 21 d’abril de 2009.

L’Alcalde.
Signat, Jordi Moltó i Biarnés.

AJUNTAMENT DE SALLENT

EDICTE
El ple municipal, en sessió de data 17 d’abril del 2009, va aprovar inicialment 

el REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE PARROQUIAL DE CABRIANES. 

L’esmentat reglament, amb el seu corresponent expedient, es troba exposat al 

públic a la secretaria de l’Ajuntament per un període de 30 dies als efectes de 

la presentació, si s’escau, de reclamacions o al·legacions d’acord amb 

l’establert en l’article 63 i següents del Reglament d’Obres i Serveis, Decret 

179/1995, de 13 de juny, a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 

de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Si durant el període d’exposició pública no es realitza cap reclamació, el 

Reglament s’entendrà definitivament aprovat.

Sallent, 21 d’abril del 2009

L’Alcalde

Signat: Jordi Moltó i Biarnés

AJUNTAMENT DE SALLENT
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La Direcció General de Carrete-
res ha començat a instal·lar les ille-
tes a la cruïlla entre la carretera de
Sant Fruitós (C-c) i l’avinguda de
Girona, on es troba ubicat el
col·legi Paidos, i a l’encreuament
que hi ha just davant, a l’entrada
del cementiri, amb la intenció d’e-
vitar que els vehicles que entren o
surten de Sant Fruitós puguin fer
girs a l’esquerra en el moment
d’incorporar-se a la carretera.

Així, un cop s’acabin d’instal·lar
les dues illetes –segons Carreteres
l’obra estarà enllestida a principi
de maig–, els vehicles que vulguin
sortir de Sant Fruitós per l’avingu-
da de Girona en direcció Manre-
sa hauran d’anar forçosament en
sentit nord per anar a buscar un
canvi de sentit que serà ubicat a un
quilòmetre aproximadament de la
cruïlla, a tocar de l’autopista.

De la mateixa manera, els cot-
xes procedents de Berga que vul-
guin entrar al poble en aquest
punt hauran de girar en un altre

canvi de sentit que també es tro-
barà a un quilòmetre de distància,
a l’alçada del polígon de Sant Isi-
dre. A l’altra banda de la carretera,
a l’accés al cementiri, s’hauran de
fer les mateixes maniobres.

Les dues illetes que s’estan cons-
truint, però, no representen una
solució definitiva. Segons l’alcalde
de Sant Fruitós de Bages, Josep Ra-
fart, «en aquest punt, en un futur,
s’hi ha de construir una rotonda,

però això no serà possible fins
que s’acabi de definir la tipologia
de la C-c, que depèn del possi-
ble ramal que s’ha de construir en-
tre la zona del Guix i l’eix trans-
versal».

CARMINA OLIVERAS | MANRESA

Carreteres prohibirà els girs a l’esquerra
a la cruïlla del Paidos de Sant Fruitós

Quan finalitzin les obres caldrà anar un quilòmetre lluny per fer les maniobres que ara s’impedeixen�

Dos treballadors tallen les pedres per construir la illeta que hi haurà a l’entrada del cementiri

SALVADOR REDÓ

L’encreuament entre la car-
retera C-16c i l’avinguda de

Girona, on és ubicat el col·legi Pai-
dos, és un punt que acumula una
alta accidentalitat des de fa anys.
Segons l’alcalde de Sant Fruitós de
Bages, Josep Rafart, la Intensitat
Mitjana Diària (IMD) en aquest tram
de carretera «supera els 20.000
vehicles», una xifra que fa que
«no estigui permesa una cruïlla
en la qual siguin possibles els girs
a l’esquerra». Rafart admet que el
fet de construir illetes en ambdues
sortides «suposarà que els vehi-
cles hagin de donar una mica més
de volta», però tant l’Ajuntament
de Sant Fruitós com la Direcció Ge-
neral de Carreteres, de qui depèn
l’obra en la seva totalitat, han fet
prevaldre la seguretat en una zona
«freqüentada per moltes persones
que van i vénen de l’escola Pai-
dos», i que representa «una entra-
da molt important del municipi»,
assegura Rafart.

�

Dues illetes per
millorar la seguretat


