
QUERALT CASALS SANT VICENÇ DE CASTELLET

■ Una dotzena d’associacions,
col·lectius i clubs de Sant Vicenç
de Castellet han unit esforços per
promoure la creació d’un alberg
al municipi. Les diferents entitats
treballen en la definició d’aquesta
iniciativa, que finalment es farà
arribar a l’Ajuntament, la institu-
ció que s’haurà d’encarregar de
dur-la a terme. Entre les possibles
ubicacions que proposen per al
nou equipament hi ha l’edifici de
Cal Soler, l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil o els terrenys muni-
cipals que hi ha al sector de la
Renfe. 

La idea de promoure un equi-
pament d’aquestes característi-
ques va néixer, ara fa un any, de
l’Associació Cultural i Gastronò-
mica Ceps i Manduca, que l’ha
anat fent extensiva a totes les en-
titats del municipi. De moment,
la iniciativa ja té l’adhesió de tret-
ze associacions, clubs i col·lectius,
que l’han valorat de forma positi-
va pel seu efecte dinamitzador. El
grup promotor, que ara treballa
en la redacció del projecte, espera
rebre el suport i implicació de més
entitats santvicentines. 

Valentí Carrera, del grup pro-
motor de l’alberg, assegura que
representen «una part significati-
va del teixit associatiu de la pobla-
ció», que amb aquest espai podria
ampliar el seu ventall d’activitats
amb «trobades, campus, jornades
i intercanvis», que es podrien
allargar diversos dies. D’altra ban-
da, l’equipament podria oferir
allotjament als viatgers i cami-
nants que fan el Camí de Sant Jau-
me i el Camí de Sant Ignasi (que
passen pel municipi), i podria ser
«un punt d’informació del Parc
Natural de Montserrat i el de Sant

Llorenç del Munt», tots dos a to-
car del poble. 

El projecte també contempla
les finalitats socials de l’alberg,
que «en cas de necessitat també
podria ser un lloc d’acollida»,
apunta Carrera. En aquest sentit,
podria allotjar puntualment per-
sones afectades per «desnona-
ments, violència a la llar, sinistres
o desgràcies naturals o imprevis-
tos que poden sorgir». Les asso-
ciacions implicades en la iniciati-
va tenen clar que «qui l’ha de dur
a terme és una institució, i la més
propera és l’Ajuntament», diu Ca-
rrera. Per aquest motiu, un cop
tinguin redactat el projecte el fa-
ran arribar de forma oficial al con-
sistori perquè «se’l faci seu».

El grup promotor proposa una
desena d’emplaçaments possi-
bles per a l’alberg, des d’edificis
municipals fins a diversos solars
de titularitat pública o propietats
privades. Les principals ubica-
cions que es proposen són Cal So-
ler, un edifici de tres plantes del
qual actualment només se n’uti-
litza una; l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, que està tancada i
en desús, o els terrenys del sector
de la Renfe, al costat de l’ambula-

tori, que són de propietat muni-
cipal. 

Actualment, les associacions,
col·lectius i clubs que donen su-
port a la idea que porta per nom
«Un alberg per a Sant Vicenç de
Castellet» són el Centre Excursio-
nista de Sant Vicenç de Castellet,
l’Associació Musical Castellet, la
Societat Cultural l’Estrella, l’AM-
PA del FEDAC Sant Vicenç, el
Club Hoquei Castellet, el Club
Natació Castellet, la Coral Al Vent,
la Colla de Geganters, l’Associació
Cultural Col·lectiu El Breny, l’Es-
bart Dansaire Santvicentí, el Cen-
tre de Cultura Popular Carme Bal-
delló, Kick Boxing Pugnator Cas-
tellet i l’Associació Cultural i Gas-
tronòmica Ceps i Manduca. 

Entitats de Sant Vicenç promouen la
construcció d’un alberg municipal
L’equipament permetria ampliar el ventall d’activitats de les associacions i podria tenir usos turístics i socials 
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L’antiga caserna de la Guàrdia Civil és una de les ubicacions que proposen els promotors de l’alberg

Cal Soler o l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil són dues de
les possibles ubicacions que
proposa el grup impulsor
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SOCIETATBAGES/MOIANÈS

DAVID BRICOLLÉ MOIÀ

■ El nou parc de Bombers de
Moià, que el departament d’Inte-
rior de la Generalitat té previst fer
realitat a final d’aquest any (vegeu
Regió del  de desembre) serà
un equipament «funcional» i «dis-
cret». Així el defineix el cap de
l’equip d’arquitectes que s’ha ad-
judicat el disseny del projecte, Jo-
sep Ferrando, al web especialitzat
Plataforma arquitectura. Segons
hi explica Ferrando, el concurs
convocat tenia per objectiu subs-
tituir l’actual edifici per un de nou
que «respongués a unes necessi-
tats funcionals molt clares distri-
buïdes en dues plantes, deixant

poc marge a les superfícies i les
distribucions dels espais i les uti-
litats». 

Per donar resposta a aquests
requeriments que, segons l’arqui-
tecte, «obligaven a plantejar un
sistema constructiu industrialit-
zat, fàcilment ampliable i de tipo-
logia modular», el disseny del
projecte guanyador aposta per
«un element neutre i compacte,
d’una contundent discreció, que
fuig del protagonisme en l’entorn
de la població». El futur parc esta-
rà ubicat en l’espai de l’actual, al
quilòmetre  de la carretera N-
-C, que és a l’entrada sud del
municipi.

Els arquitectes del parc de
Bombers de Moià projecten
un espai modular i «discret»

PLATAFORMA ARQUITECTURA

Imatge virtual de com serà el futur nou parc de Bombers de Moià

REDACCIÓ COLLSUSPINA

■ La consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruiz, inaugurarà demà,
dilluns, a les  del matí les noves
instal·lacions de l’Escola de Co-
llsuspina-ZER El Moianès Lle-
vant, que ja està en funcionament
des del començament d’aquest
curs. La consellera durà a terme la
descoberta de la placa inaugural,
farà un recorregut pel centre es-
colar i, finalment, clourà els par-
laments inaugurals, en què també
hi participaran l’alcalde de Co-
llsuspina, Oriol Batlló, i el director
del centre, Bernat Camps. També
acompanyaran la consellera la
delegada del Govern a la Catalu-
nya Central, Laura Vilagrà, i el di-
rector dels Serveis Territorials,
Antoni Massegú.

La consellera
d’Ensenyament
inaugura l’escola 
de Collsuspina

REDACCIÓ SANT FRUITÓS

■L’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages reparteix, a través dels es-
tabliments del municipi, .
bosses reutilitzables amb l'objec-
tiu de dinamitzar el comerç local
i fomentar uns bons hàbits de
compra en relació al medi am-
bient, és a dir, reduir el consum de
bosses de plàstic. El consistori ha
dissenyat unes bosses reutilitza-
bles que es distribueixen des de fa
uns dies a través del comerç local.
Les bosses porten com a eslògan
SFB amb el comerç i es poden ad-
quirir de forma gratuïta en els es-
tabliments adherits a la campa-
nya. D’altra banda, també s’ha
editat l’habitual calendari, que
enguany mostra l’evolució de di-
ferents punts i festes del poble.

Els comerços 
de Sant Fruitós
reparteixen bosses
reutilitzables 


