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El projecte per a cecs impulsat
per l’Observatori de Castelltallat,
Astronomia Tàctil, ha aconseguit
que una trentena de petits mece-
nes aportin un total de 1.675 euros
a la iniciativa a través del web de
micromecenatge Verkami. Avui
és el darrer dia que el projecte es-
tarà penjat al web i, per tant, el dar-
rer que es podran fer aportacions.

Els webs de micromecenatge,
com el de Verkami, s’han conver-
tit en una bona eina per tirar pro-
jectes endavant quan les aixetes de
les subvencions es tanquen. En el
cas de l’observatori, s’està treballant
en un projecte que permeti als in-
vidents apropar-se al món de l’as-
tronomia, «un col·lectiu que, en
principi, hi té l’accés vedat», explica
Toni Guntín, responsable de l’ob-
servatori.
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Una trentena de
mecenes aporten
1.700 euros al
projecte per a cecs
de Castelltallat

Castellnou ha fet un primer pas
en la històrica reivindicació per
treure’s del damunt el cost que li
suposa que l’accés al municipi no
sigui oficialment una carretera,
sinó un camí asfaltat. 

En el darrer ple municipal es va
aprovar el conveni a tres ban-
des –els ajuntaments de Castellnou
i de Santpedor i la Diputació– pel
qual l’ens provincial pren el com-
promís d’actuar en aquesta carre-
tera en cas de nevades (per retirar-
ne la neu i tirar-hi sal) i per a la ne-
teja de vorals. Però el traspàs de la
titularitat del camí –que ara és
propietat dels dos ajuntaments– i
la seva oficialització com a carre-
tera continua pendent i sense data
de resolució. El que falta és que la
Generalitat prengui la determi-
nació de  passar el vial a la Dipu-
tació com a carretera local, amb la
corresponent partida econòmi-
ca.

Tal com ja ha anat informant
Regió7, Castellnou és l’únic mu-
nicipi de la província que no té una
carretera com a accés. Tant des d’a-
quest Ajuntament, principalment,
com també des del de Santpedor
fa anys que reclamen que sigui re-

conegut com a carretera i tras-
passat a una administració supe-
rior.

En la situació actual, el vial en
qüestió és, oficialment, un camí as-
faltat, el que, a efectes pràctics, su-
posa un greu problema per fer-hi
obres de millora o, senzillament,
tasques de manteniment. 

El motiu és que com a carrete-

ra un vial és titularitat d’una ad-
ministració superior (Generalitat
o Diputació) i, per tant, és aquest
ens el que directament es fa càrrec
de qualsevol actuació que s’hi
hagi de fer. Per contra, mentre
consti com a camí la propietat
correspon als municipis, per tant,
són els ajuntaments els que han
d’assumir  la responsabilitat i els

costos que se’n derivin. 
En el cas del camí asfaltat d’ac-

cés a Castellnou, aproximada-
ment el 20% de la titularitat cor-
respon a aquest municipi, i el 80%
a Santpedor.

El que esperen els consistoris
des de fa uns quants anys és que la
Generalitat aprovi la catalogació
del vial com a carretera i la passi a
Diputació. El Govern català hi ha
anat donant allargs durant els úl-
tims anys, perquè fer aquest pas
suposaria que automàticament hi
hagués d’adjudicar una partida
econòmica. En el darrer acord en-
tre la Generalitat i la Diputació, ara
fa un any, l’accés a Castellnou de
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El camí d’accés pertany als ajuntaments de Castellnou i de Santpedor
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La Diputació actuarà a l’accés a Castellnou
en nevades, però el traspàs està pendent

El consistori no té cap compromís per part de la Generalitat per convertir el camí en via local

Un dels motlles per als invidents
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Sant Vicenç de Castellet va tor-
nar a dedicar ahir una engrescada
tarda al servei dels infants del po-
ble, que van omplir a vessar la pla-
ça de l’Ajuntament per fer cagar el
tió gegant que cada any prepara la
Colla Gegantera. Així es culmi-
nava una jornada festiva per donar
l’entrada a les festes de Nadal amb
una fira que va tenir una setante-
na de parades, i que va anar acom-
panyada de tallers, atraccions in-
fantils i nadales.

El colofó el posava el cagatió,
que va desafiar la freda tarda d’a-
hir amb una nombrosa concur-
rència de pares i nens, que ja van
fer cap a la cita una estona abans
de l’inici de la festa, a les 5, però
l’entrada del tió per donar la vol-
ta a la plaça amb la banda de
tambors i teiers encara es va fer es-
perar una estona. Mentrestant, el
grup Pepsicolen hi posava l’humor

i l’animació des de l’escenari, fins
que el gran tronc es va deixar veu-
re al crit unànime de «que entri el
tió!», sobre el carro que el trans-
portava. Després de comprovar
que el pessebre era al seu lloc i de
la pertinent actuació de l’Esbart
Santvicentí, el tioner va donar per
vàlid l’inici del cagatió, que com
sempre encetaven els gegantons
de Sant Vicenç, el Nen i la Nena,
com a amfitrions de la festa. 

En record de Jaume Estefanell
L’acte d’ahir també va tenir un re-
cord per a Jaume Estefanell, «un
dels principals promotors de la Co-
lla Gegantera i ànima d’aquesta
festa», que va morir fa uns dies. Per
això l’organització li va dedicar
unes emotives paraules en me-
mòria seva i d’agraïment just abans
de donar pas al cagatió dels ge-
gantons i de la filera de nens que
també s’esperaven per fer-ho.
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Els infants de Sant Vicenç
es fan seu el centre del
poble en un animat cagatió

Els gegantons, El Nen i la Nena, van ser els primers de comprovar que el tió cagava, davant la plaça plena 
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Una de les actuacions que va fer l’Esbart Santvicentí

són els que circulen de mitjana
diària per l’accés a Castellnou, se-
gons els controls que s’hi van realit-
zar l’any passat. El volum és pràctica-
ment idèntic en tots dos sentits. Del
total de vehicles que hi circulen, els
pesants suposen el 9,4%.
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La Fira de Nadal va omplir de parades el centre

Venda d'oli de la nova collita
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