
ES REPRENEN LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE CASTELLET

EDITORIAL
Durant les darreres setmanes hem treba-
llat de valent per donar continuïtat al Pla 
de Reactivació Econòmica i Social iniciat 
l'any passat. La situació de pandèmia conti-
nua i ens obliga a fer un nou esforç per 
donar un cop de mà al màxim nombre de 

persones que lluiten per tirar endavant. 
Comptem amb una partida important que 
reforça el camí traçat l'any passat i que 
amplia els ajuts per als professionals 
autònoms i també per a les empreses que 
contractin persones en situació d'atur. El 

rigor pressupostari ens ha permès aquesta 
capacitat de generar noves oportunitats, 
mentre esperem que la campanya de vacu-
nació agafi velocitat de creuer i, a poc a 
poc, puguem anar recuperant l'activitat que 
totes i tots desitgem. Equip de Govern
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
ha reprès les obres per a la rehabilitació 
integral del conjunt arquitectònic i històric 
de Castellet. Els operaris treballen en tres 
fases de manera simultània aprofitant el 
pressupost del mateix Ajuntament i també 
dels fons europeus FEDER, gestionats a 
través del Consell Comarcal del Bages. La 
primera actuació, amb un cost de 232.000 
euros, té una durada de sis mesos i consis-
teix en la rehabilitació de l’estructura de 
l’ermita i els estudis arqueològics i 
històrics del temple. 

Casa de l'ermità i mirador
Les obres també inclouen les fases 3 i 6 de 
la reforma de tot el conjunt  amb la reha-
bilitació de la casa de l’ermità i la reforma 
de la torre, que esdevindrà un mirador 
obert al públic per poder observar tot 
l’entorn natural del municipi. Els treballs 
tenen una durada de nou mesos i comp-
ten amb el finançament dels fons euro-
peus FEDER, gestionats a través del 
Consell Comarcal del Bages. El cost de les 
fases 3 i 6 és de 340.000 euros. Les actua-
cions d'aquesta primavera són les obres 
més importants del Pla director de reha-

bilitació integral de tot el conjunt històric, 
redactat l’any 2016.

Feina feta
Fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet ha desmuntat les  
construccions auxiliars a l’entorn de 
Castellet i ha consolidat el talús i tota la 
zona del camí de Ponent. El consistori 
redacta el projecte de la zona arque-
ològica del castell, que es correspon a la 
fase 4, que permetrà localitzar, identificar 
i posar en valor les restes arqueològiques 
de l’antiga construcció medieval situada a 
la banda septentrional del turó de 
Castellet.  

Actuació global
El Pla director també preveu actuacions 
per recuperar el perímetre del recinte 
exterior del castell, reconstruir els petits 
murs a l’entorn de Castellet, rehabilitar el 
pati que hi ha entre la casa de l’ermità i la 
torre i urbanitzar els camins d’accés a tot 
el conjunt històric. 



NOUS PLANS 
D'OCUPACIÓ
L'Ajuntament incorporarà de mane-
ra temporal cinc persones en situa-
ció d’atur aquest estiu per cobrir 
tres llocs de treball de peó de 
manteniment per a la Brigada i dos 
llocs per a la Piscina Municipal. Els 
contractes seran de jornada com-
pleta amb una durada d'entre qua-
tre i cinc mesos. La convocatòria 
s’adreça al conjunt de veïns i veïnes 
que busquen feina i que tenen més 
risc d'exclusió social i, especialment, 
a dones en situació d’atur. El consis-
tori recorda que el col·lectiu de 
dones pateix amb major cruesa les 
dificultats del mercat laboral que 
s'han agreujat per la situació de 
pandèmia. 

MILLORES ALS 
EQUIPAMENTS

La regidoria de  Cultura ha renovat 
el sistema de calefacció de Tèxtil 
Montserrat on s’ha instal·lat un nou 
equip de música i s’ha col·locat una 
nova porta al local dels Geganters  
per millorar les condicions tèr-
miques. El local de l’Esbart Dansaire 
també compta amb una nova fines-
tra i, finalment, a Cal Soler s'ha 
arranjat l'estudi de Castellet Ràdio. 

REURBANITZACIÓ 
DE LA VORERA DEL 
CARRER BARCELONA
A l'estiu s'executaran les obres de 
reurbanització de la vorera del car-
rer Barcelona al tram comprès entre 
els carrers Sant Joan i Passeig 
Francesc Macià. La nova vorera tin-
drà una amplada d'1,5 metres i 
s'habilitarà un espai d'aparcament 
per a persones amb discapacitat.

El consistori intervé al sector entre 
l’avinguda Secretari Canal i el carrer 
Còrsega per millorar la seguretat dels 
vianants i la mobilitat de tot aquest 
entorn, on s’ubiquen l’escola FEDAC i 
l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. 
Els canvis més significatius afectaran els 
carrers Mura, Cardener, Enginyer Llansó i 
Joan Maria Roma, que passaran a ser d’un 
únic sentit de circulació per les dificultats 
que suposa mantenir el sentit doble i 
l’espai d’aparcament. A més, s’habilitarà 
una vorera amb senyalització viària al car-
rer Mura i Cardener amb la voluntat de 
millorar l’aparcament de vehicles. 

Mobilitat més segura
El carrer Doctor Trias es mantindrà de 
doble sentit entre l’avinguda Secretari 
Canal i el carrer Francesca Playà, on can-
viarà a únic sentit de circulació fins al 
carrer Còrsega. Aquesta actuació per-
metrà guanyar seguretat a l’accés a 
l’escola i ampliar els espais d’aparcament. 
També es preveu, en moments puntuals, 

MILLORA DEL TRÀNSIT 
A L'ESCOLA FEDAC

poder tancar provisionalment el carrer 
Pius XII davant l’escola. En paral·lel, el 
carrer Còrsega es convertirà en vial de 
doble sentit i aparcament a un sol 
costat. Els canvis suposaran una modifi-
cació dels hàbits dels veïns i veïnes,  
però ajudaran a millorar la seguretat i 
evitar els embussos que es produeixen 
coincidint amb les hores d’entrada i 
sortida a l’escola FEDAC. L’actuació està 
inclosa al Pla de Mobilitat Municipal que 
assenyala la idoneïtat de prioritzar els 
vials d’un únic sentit de circulació. 

LA POLICIA LOCAL 
AMPLIA L'HORARI 
D'ATENCIÓ
La Policia Local de Sant Vicenç de 
Castellet amplia l’horari d’obertura 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
situada a la plaça de l’Ajuntament. 
L’oficina, que fins ara obria en hora-
ri de matí, amplia l’obertura de 
manera ininterrompuda fins a les 8 
del vespre de dilluns a divendres. 
L’atenció continuarà essent perso-
nalitzada i es mantindran totes les 
mesures de seguretat i prevenció 
tenint en compte la situació de pan-
dèmia. La Policia Local recorda que 
davant de qualsevol situació de risc 
cal trucar al 112 i que l'oficina recull 
incidències de caràcter lleu. 



L’Ajuntament prepara el nou Pla de 
Reactivació 2021 que donarà continuïtat 
als ajuts aprovats l’any passat per fer 
front als efectes econòmics de la situació 
de pandèmia. El consistori compta amb 
un pressupost important, aconseguit a 
partir del romanent de tresoreria un cop 
tancat l’exercici 2020, en què es priorit-
zarà la contractació temporal de per-
sones en situació d’atur.

L'AJUNTAMENT PREPARA UN NOU  
PLA DE REACTIVACIÓ AQUEST 2021

APROVACIÓ DEL PAM
L'Ajuntament ha aprovat el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) fins a l’any 
2023 que inclou una setantena 
d’actuacions que marquen les priori-
tats del mandat actual. El document és 
estratègic i planteja les principals 
accions que es portaran a terme en els 
àmbits de l’urbanisme, la inclusió, la 
participació ciutadana, el benestar i la 
seguretat i l’eficiència i la proximitat de 
l’administració.

Propostes destacades
Entre les propostes que recull el docu-
ment, destaquen el projecte per fer 
realitat el complex esportiu amb pisci-
na coberta al Pavelló, la reurbanització 
dels carrers Barcelona i Armengol o la 
remunicipalització del servei de neteja, 
que es va executar l’any passat. El PAM 
també inclou la redacció del nou Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal. 

NOVA PANTALLA 
INFORMATIVA

La plaça de la Generalitat compta 
amb una nova pantalla informativa. El 
nou dispositiu esdevé un nou canal 
de comunicació per informar de 
l’actualitat municipal, per donar a 
conèixer notícies de servei, de pro-
moció turística, incidències de dar-
rera hora, novetats culturals, etc. La 
pantalla també inclourà informació 
de diferents establiments comercials.

ARRANJAT EL 
CAMÍ DE CAN 
XESC
L'Ajuntament ha arranjat el camí de 
Can Xesc als trams que uneixen 
l'itinerari del Serrat de la Beguda 
amb el camí  del Clot del Tufau. El 
paviment col·locat permetrà una 
major estabilització del terreny i 
evitar actuar-hi de manera contínua.

Contractacions temporals
A través del Pla d’Ocupació de Sant 
Vicenç de Castellet, s’incorporaran per 
persones per cobrir tasques d'auxiliar 
administratiu, peó de manteniment, 
neteja de les dependències municipals, 
operari d’equipaments culturals i agent 
cívic. Les contractacions seran d’entre 
sis i set mesos i compten amb una par-
tida econòmica superior als 100.000 
euros. 

Línies d'ajuts vigents
El Pla de Reactivació Econòmica manté 
les línies d’ajut obertes l’any passat a 
través del programa ReiniciemSVC. En 
aquest sentit, es continuarà donant 
suport als professionals autònoms i als 
comerços, es promouran els ajuts a 
bars i restaurants i continuaran vigents 
els microcrèdits. Es potenciaran les 
subvencions per a aquelles empreses 
que contractin persones en situació 
d’atur i per als professionals autònoms, 
dues partides que es reforcen i passen 

de 10.000 a 20.000 euros, respectiva-
ment. El consistori facilitarà nous vals 
de compra per gastar al comerç de 
proximitat i es continuaran oferint les 
beques per a la compra de llibres i 
material escolar i també per fomentar 
la pràctica de l’activitat esportiva. Pel 
que fa a la bonificació de la taxa 
d’ocupació de la via pública, serà vigent 
de maig a octubre per facilitar l’activitat 
dels bars i restaurants coincidint amb 
els mesos d’estiu. L’Ajuntament també 
manté el suport a les entitats per a 
l’adquisició d’equips d’autoprotecció, la 
programació de tallers de gestió emo-
cional o el retorn de les quotes dels 
serveis i equipaments que s’han vist 
obligats a tancar durant els darrers 
mesos.

Més novetats
El Pla de Reactivació incorpora accions 
de formació, suport tècnic i assessora-
ment per a les entitats culturals i socials 
per adaptar-se a les restriccions Covid.
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UN ANY DE PANDÈMIA

Fa més d’un any que vivim 
una crisi sanitària amb conse-
qüències econòmiques i 
socials globals. La Covid19 ha 
afectat tots els àmbits, també 
les administracions. Des de 
l’Ajuntament, encapçalat per 
ERC, s’ha fet un esforç per 
mantenir serveis i equipa-
ments, i per activar diverses 
línies d’ajuda. Ara tenim més 
informació per ser més efica-
ços, i tirem endavant un nou 
Pla de Reactivació, apostant 
per incentivar l’ocupació. 
Mentrestant, hem de conti-
nuar sent molt curosos amb 
les mesures de prevenció per 
anar reduint els contagis, 
amb l’ajuda de la vacuna, i 
d’aquesta manera recuperar 
l’activitat a tots els nivells. 
Cuideu-vos, cuideu-nos. 

CREIXEMENT 
DELS ACTES 
DELINQÜENCIALS

En les últimes setmanes con-
tinuem observant i ens con-
tinuen arribant diferents 
actes vandàlics, deliqüencials, 
i potser delictius que estan 
afectant el nostre municipi. 
Demanem que es vetlli, que 
es posi a disposició de la 
ciutadania més recursos, i 
que es procuri que es mi-
nimitzin i es redueixin 
aquestes circumstàncies que 
afecten els veïns de Sant 
Vicenç de Castellet. Cal 
invertir més en polítiques de 
seguretat públiques, tal i com 
anem manifestant des del 
grup municipal de Junts per 
Sant Vicenç de Castellet.

EL POUM, EINA DE 
TRANSFORMACIÓ

El nostre municipi arrossega 
des de fa anys un dèficit 
d'infraestructures, equipa-
ments i serveis que només és 
possible solucionar amb la 
realització d'un nou POUM. 
Som un municipi ben connec-
tat amb el territori català 
(dues línies ferroviàries i 
autobús), ara bé a nivell local 
tenim diferents mancances 
que seria bo pal·liar ja que 
milloraria la vida diària dels 
nostres veïns i veïnes. 
Necessitem més zones verdes 
netes i ecològiques per mi-
llorar la qualitat de l'aire que 
respirem i illes de vianants on 
les famílies gaudeixin amb la 
màxima seguretat.  
SVC MUNICIPI 
D’OPORTUNITATS

EL REPTE DEL POUM

Som a punt de finalitzar el 
primer pas per a la revisió 
del Pla d’Ordenació 
Urbanística (POUM) de la 
nostra població. A partir 
d’aquí comencen els treballs 
per definir com volem que 
sigui el SVC de les properes 
dècades. Els tècnics i els 
polítics municipals segur que 
hi farem aportacions subs-
tancials,  però l'única manera 
de fer una autèntica revisió 
del planejament urbanístic, 
passa per la participació de 
tota la societat santvicentina, 
individual o a través de les  
entitats, amb visió 
d’interessos privats però, 
sobretot,  dels interessos 
col·lectius. El repte és impor-
tant, planificar un SVC per a 
les persones. 
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PROGRAMACIÓ 
CULTURAL DE NIVELL

Fins al mes de juny Sant Vicenç de 
Castellet ha programat amb èxit els 
cicles de cultura Petit Ateneu i 
Coolturitza't amb propostes per a 
tots els públics i de gran qualitat 
amb protagonisme dels artistes del 
territori.  Encara es poden veure 
l'obra de teatre Mort a les cunetes 
(24 d'abril), el concert dels germans 
Manel i Jordi Camp (8 de maig) i 
l'espectacle Ocaña, Reina de las 
Ramblas (19 de juny). El cicle Petit 
Ateneu programarà l'11 d'abril el 
muntatge Oops! de la companyia 
Teatre Mòbil. Les entrades tenen un 
preu únic de cinc euros i es poden 
adquirir a través de la pàgina web 
entrapolis.com o bé a l'OAC de 
l'Ajuntament. 

EXPOSICIÓ AMB TOTA 
LA IMATGERIA POPULAR

La Biblioteca Municipal acull fins a final 
d'abril una exposició inèdita amb tota la 
imatgeria popular de Sant Vicenç de 
Castellet. La mostra recull tots els ele-
ments dels gegants, bèsties, capgrossos i 
carotes, entre d’altres, que es poden 

veure coincidint amb els actes de Festa 
Major i altres dates assenyalades. 
L’exposició inclou informació i caracterís-
tiques de tots els elements que durant els 
darrers mesos no s’han pogut veure a 
conseqüència de la situació de pandèmia. 


