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Sant Vicenç posa 
en marxa un aplec 
per recuperar la 
tradició de la 
cuina amb conill 

REDACCIÓ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

n Sant Vicenç celebrarà diumen-
ge el primer Aplec del Conill, un 
certamen que vol promoure la re-
cuperació de la tradició de la cui-
na basada en aquest producte. Es 
tracta d’una iniciativa que pro-
mou l’entitat gastronòmica Ceps i 
Manduca, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i que tindrà un di-
nar popular al parc de la Plaça Ca-
talunya. El certamen inclourà un 
concurs gastronòmic a través del 
qual s’escolliran les millors recep-
tes amb el conill com a element 
protagonista.    

La jornada començarà a les 10 
del matí amb la recepció dels par-
ticipants i l’inici de l’elaboració de 
les receptes pròpies. Abans del di-
nar popular, el jurat tastarà els 
plats i premiarà les millors recep-
tes. A continuació, se celebrarà 
l’àpat popular al parc de la Plaça 
Catalunya. La inscripció és gratu-
ïta per a les persones i grups que 
portin els ingredients i els estris 
per elaborar els seus plats. L’Ajun-
tament els cedirà taules i cadires 
per poder preparar l’àpat i, poste-
riorment, dinar. En paral·lel, els ti-
quets per al públic que assisteixi 
al dinar tenen un preu de 15 euros 
que inclou el menú de l’aplec (en-
treteniments, conill a la míquili-
mòquili, postres, begudes i pa). 
Els tiquets es poden adquirir a 
l’establiment Fotografia Jordi Lar-
go o bé a través de la pàgina web 
entrapolis.com 

Els guardons del jurat inclou-
ran els premis a la recepta més ori-
ginal, a la millor presentació i a la 
millor recepta. Les elaboracions 
premiades es publicaran a la pà-
gina web de l’entitat. 

u L’entitat Ceps i Manduca 
proposa una festa 
gastronòmica que tindrà 
concurs i dinar popular

n Sallent acollirà, el dissabte 22 
d’octubre, una rebuda popular a 
l’exdiputada de la CUP i veïna del 
municipi, Anna Gabriel, que va 
marxar a Suïssa el febrer del 2018. 
La Fàbrica Vella serà l’escenari d’un 
acte polític i diferents concerts per 
celebrar el retorn de la sallentina, 
que fa tres setmanes va tornar a 

Madrid per declarar al Tribunal Su-
prem, on té oberta una causa per 
un delicte de desobediència.  

En el marc de la campanya Ma-
rató Antirepressiva, el col·lectiu 
Free Anna Gabriel ha preparat una 
rebuda popular que tindrà lloc al 
complex cultural de la Fàbrica Ve-
lla. La jornada reivindicativa co-
mençarà a les 6 de la tarda amb un 

acte polític i, a partir de les 10 del 
vespre, hi haurà les actuacions mu-
sicals de Tropical Galaxia, Xavi Sar-
rià i l’Orquestra Mitjanit. Tots els 
beneficis que es facin en les entra-
des als concerts aniran destinats a 
cobrir els costos derivats de proces-
sos de repressió arreu dels Països 
Catalans mitjançant la campanya 
www.maratoantirepressiva.cat.

REDACCIÓ. SALLENT

Sallent acollirà una rebuda popular a 
Anna Gabriel el proper 22 d’octubre

L’oposició de Súria atura el projecte 
del centre per a gent gran a Cal Pau

n L’oposició de Súria (que té ma-
joria) ha aturat el projecte per cre-
ar un centre per a gent gran a la 
finca de l’antic edifici de Cal Pau 
que, amb tota probabilitat, que-
darà ara per al debat de la campa-
nya de les properes municipals i, 
en conseqüència, per al proper 
mandat. El discutit projecte, de-
fensat per l’equip de govern de 
PSC i GIIS (que sumen 6 dels 13 
regidors del consistori), però del 
que l’oposició (ERC, aiS, Junts i un 
regidor no adscrit) ha discrepat 
des d’un primer moment -per la 
ubicació, per la justificació de la 
necessitat i pel dimensionament-
, no té ara mateix el suport neces-
sari dins del ple perquè en pros-
peri el concurs de contractació. 
Una paralització que, de retruc, 
pot canviar també la futura cons-
trucció de la nova biblioteca, que 
una part dels grups i de la ciuta-
dania sosté que s’hauria d’ubicar 
a Cal Pau.  

L’aturada es concreta en dos 
punts que l’Ajuntament de Súria 
va debatre en l’últim ple munici-
pal. D’una banda, l’executiu por-
tava a aprovació la resolució de les 
al·legacions presentades i (en el 
mateix punt de l’ordre del dia) 
l’aprovació definitiva del projecte 
d’aquest equipament que, for-
malment, s’ha denominat servei 
d’atenció assistencial integral en  
l’àmbit rural (SAIAR). L’oposició 
hi va votar en contra i, per tant, els 
seus 7 vots van fer que l’aprovació 
del projecte quedés desestimada. 
Es dona la circumstància que se’n 
va fer l’aprovació  provisional el 
mes de juny passat, però en aquell 
cas per junta de govern. El juliol 
passat, però, l’oposició va forçar 
un canvi de delegació de compe-
tències per tal que l’aprovació 
d’obres d’aquesta dimensió (amb 
un cost d’entre el 10 i el 50% del 

pressupost municipal) hagués de 
passar forçosament pel ple, de 
manera que també hi tinguessin 
veu i vot, com així ha passat ara. 

El segon punt que hi feia refe-
rència era un dictamen per decla-
rar deserta (no s’hi havia presen-
tat cap empresa) l’adjudicació 
d’aquesta obra, que es va posar a 
concurs per 1,5 milions d’euros 
després d’aquella aprovació pro-
visional. I per a l’obertura, de nou, 
del procés de licitació. També 
aquest va quedar desestimat pels 
vots majoritaris de l’oposició. 

La moció del mes de març 
Marta Viladés, portaveu d’ERC 
(grup que té més representació a 
l’oposició), valorava que el que 
s’ha aconseguit és «aturar un pro-
jecte que creiem que no tenia sen-
tit perquè, a part de la ubicació, 
que és un dels aspectes discuti-
bles, s’estava tirant endavant amb 

una proposta que considerem 
que no respecta la voluntat demo-
cràtica del ple, que vam aprovar 
una moció el mes de març en que 
sosteníem, no que no volguéssim 
el servei, sinó que consideràvem 
que no s’havia estudiat prou bé, 
que hi havia diferents ubicacions 
a treballar, i que calia analitzar mi-
llor quin tipus de servei ens cal».  

En concret, en aquella moció 
del mes de març presentada (i 
aprovada) per l’oposició s’acorda-
va paralitzar «totes les actuacions 

referents als dos projectes [SAIAR 
i biblioteca] per tal de no malgas-
tar més diners públics sense un 
consens ampli de municipi». 
L’oposició hi argumentava que  en 
el seu dia l’Ajuntament va adqui-
rir l’edifici de Cal Pau «perquè els 
Serveis de Biblioteques de la Di-
putació van anar a veure l’espai i 
van considerar que era un lloc 
idoni per ubicar-hi un centre cul-
tural-biblioteca, i era millor que 
l’espai del Califòrnia», on el plan-
teja l’executiu actual.  

En la moció es qualificaven 
aquests equipaments com dos 
projectes «de gran envergadura, 
amb uns costos que seran molt 
elevats i condicionaran els futurs 
projectes que puguin sorgir du-
rant molts anys», més enllà del fet 
que l’un també pugui condicionar 
l’altre, i per això demanava repen-
sar-los buscant un consens ampli 
abans de tirar-los endavant. Per 
poder-ho valorar amb el màxim 
d’arguments, l’oposició requeria 
«un estudi de necessitats d’equi-
paments en l’àmbit sociocultural 
de Súria per la justificació de la 
construcció del SAIAR, on s’inclo-
gui un llistat de tots els equipa-
ments de què disposem a tot el 
municipi i quin ús se’n fa ara i en 
un futur pròxim, i dels que s’ofe-
reixen des dels serveis socials de 
l’Ajuntament».  

Viladès valora que «suposo 
que ara aquest debat es traspas-
sarà directament al de les elecci-
ons municipal, i penso que això és 
bo. Perquè, amb la controvèrsia 
que ha tingut el plantejament 
d’aquests projectes, penso que és 
bo que el ciutadà ho pugui valo-
rar de cara al proper mandat. Per 
tant, el millor que ha passat és po-
der-lo aturat a temps. Perquè aquí 
la controvèrsia no ha estat només 
política, sinó que s’ha viscut a ni-
vell de ciutadania». 

u Les quatre formacions, amb més regidors que l’equip de govern, van tombar la proposta d’aprovació 
definitiva del projecte i l’obertura d’un nou concurs, després que el primer hagi quedat desert
DAVID BRICOLLÉ. SÚRIA

Treballs d’enderroc que es van fer a la finca de Cal Pau ARXIU/O. BAYONA

És un nou pas en la 
controvèrsia que han 
aixecat durant aquest 
mandat els projectes 
del SAIAR i la biblioteca

ANUNCI
Es fa públic que en data 6 d’octubre de 2022 s’ha publicat al BOPB l’anunci 
d’aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla Parcial “La Planota” 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, quin objecte és la 
correcció dels paràmetres de la zona residencial 2 b.1 delimitada pels vials 
Canigó, vial  D2 i carretera de Navarcles a Manresa BV 1221, mitjançant acord de 
Ple de data 27 de setembre de 2022, de conformitat amb l’article 85.4 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost.
L’expedient restarà sotmès a informació pública a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Navarcles: www.navarcles.cat, durant el termini d’un mes a 
comptar des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, que finalitzarà el dia 7 de novembre de 2022.
L’Alcaldessa
Alba Pérez i Subirana
Navarcles, 6 d’octubre de 2022
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