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A començament de juliol es po-
drà tornar a utilitzar l’accés prin-
cipal al nucli de Monistrol de Cal-
ders. Serà amb un pas provisional
que s’obrirà coincidint amb la re-
presa de les obres d’ampliació del
pont, que estan aturades des del
desembre, i on encara falten cinc
setmanes de feina. 

És el calendari amb què treba-
lla l’Ajuntament «si no surt cap
imprevist que ho retardi», diu l’al-
calde, Maties Ponsa, després que ja
té sobre la taula el  nou projecte que
ha hagut de redactar per a la part
de l’obra que queda pendent, i
que preveu aprovar la setmana
que ve. I és que els treballs d’am-
pliació del pont (que es van adju-
dicar per 180.000 euros) ja van co-
mençar fa tretze mesos,  però el de-
sembre es van haver d’aturar. El
motiu va ser «un seguit d’impre-
vistos» que van encarir molt l’obra,
fins al punt que gairebé es va arri-
bar al preu d’adjudicació, amb tan
sols cap al 80 % executat. Per llei,
això va obligar a parar els treballs,
a liquidar la part feta amb la cons-
tructora (la manresana Cots i Cla-
ret) i a redactar un projecte per a l’o-
bra restant que s’haurà de tornar a
licitar. Mentrestant, fa un any que
el pont és tancat.

Ara, l’Ajuntament ja disposa del
nou projecte. Encara l’ha d’aprovar,
però «optarem per la via d’urgèn-

cia» per poder reduir a la meitat tots
els terminis fins a l’adjudicació,
mirant que els treballs es puguin re-
prendre «entre final de juny i co-
mençament de juliol», afegeix Pon-
sa. A més, tan bon punt comencin,
s’habilitarà un pas pel mateix pont,
«que fins ara no podíem obrir per-
què l’anterior projecte no ho con-
templava», diu Ponsa. Però com
que ara el gros de l’obra ja està fet,
i el nou pont ja consta d’una es-
tructura ampla i prou resistent per
permetre-hi el pas de vehicles,
«hem volgut incloure aquesta clàu-
sula al projecte» per no haver d’es-
perar que estigui del tot acabat
per poder-lo obrir, diu Ponsa, si bé

recorda que és un pas provisional
que caldrà senyalitzar. Ara falta
construir una vorera, posar fanals,
i redistribuir el trànsit d’entrada i
sortida amb illetes. Tot plegat s’ha
valorat amb uns 130.000 euros.

Cots i Claret cobrarà en 45 dies
El procés de liquidació de l’obra ja
executada (que gairebé puja a
180.000 euros) va generar algunes
diferències entre Ajuntament i la
constructora, que finalment s’hau-
rien resolt, segons assegura l’al-
calde (ahir, aquest diari no va po-
der contactar amb els responsables
de l’empresa).

El problema va sorgir per una

diferència econòmica d’uns 14.000
euros (amb IVA inclòs), motivada
pel temps en què l’empresa va te-
nir el personal a l’obra sense poder
treballar perquè l’Ajuntament no
es decidia sobre quines tasques ca-
lia fer.

La constructora reclamava l’im-
port corresponent a aquests dies,
que l’Ajuntament no ha acceptat
«fins que no vam veure que esta-
va ben justificat». 

Fins ara, Cots i Claret no ha co-
brat res de la liquidació, però la Ge-
neralitat, que és qui ha de fer el pa-
gament amb subvencions, «s’ha
compromès a fer-ho en un màxim
de 45 dies», diu Ponsa. 
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Monistrol de Calders preveu obrir un
accés pel pont a mig fer aquest juliol

És un pas provisional que es farà coincidir amb la represa dels treballs per no esperar a acabar-los del tot

Una imatge del pont inacabat d’accés a Monistrol, el desembre passat
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L’alcalde, Eudald Vilaseca, i el regidor Albert Badia, en la presentació
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Una trentena d’experts provi-
nents d’arreu d’Europa, Amèrica i
Àfrica participen en el tercer Con-
grés Internacional sobre Geologia
i Mineria Ambiental que se cele-
brarà fins diumenge a Cardona.
L’acte inaugural es va fer ahir a la
tarda, però les xerrades dels po-
nents es concentraran entre avui
i dissabte al Parc Cultural de la
Muntanya de Sal.

En total, es presentaran cap a
una trentena de ponències i co-
municacions acadèmiques que
debatran sobre diversos aspectes
relacionats amb la geologia, la
mineria i el medi ambient. L’ob-
jectiu és aprofundir en la corres-
ponsabilitat entre l’activitat mi-
nera i el respecte pel medi social i
natural, mitjançant el coneixe-
ment i l’intercanvi d’experiències
basades en pràctiques equilibra-
des i sostenibles.

A banda de les ponències, el
Congrés acollirà diverses activitats
paral·leles que mostrin el patri-
moni geològic cardoní als assis-
tents. A banda de visitar el Parc Na-
tural de la Muntanya de Sal, i la Vall
Salina, també es faran visites
guiades al centre històric, al casal
Graells i al castell de Cardona,
així com a les instal·lacions que les
empreses Salinera de Cardona i Er-
cros tenen al municipi. 
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Experts d’àmbit
internacional
debaten sobre
la mineria a
Cardona

L’ampliació del pont va lligada
a l’adequació del seu enllaç

amb la carretera B-124, que comu-
nica el poble amb Calders i Sant Llo-
renç Savall. Aquesta obra (que
executava una empresa de Vic)
també està aturada pel mateix mo-
tiu que la del pont, però amb previ-
sió de reprendre-la a l’estiu. Abans,
caldrà un projecte per a la part res-
tant, i tornar-la a licitar. De moment
se n’ha executat cap al   55 % per
valor d’uns 110.000 euros.
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Està pendent l’enllaç
amb la carretera

Avinyó aposta amb molta força
pel teatre de carrer per consolidar
la Fira dels Matiners en el que
serà el seu segon any de vida. Les
recreacions històriques envairan el
nucli aquest diumenge per trans-
portar-lo fins al segle XIX, en con-
cret fins al 1848, quan Avinyó va ser
la seu d’una batalla entre isabelins
i carlins, i hi van viure una de les
poques victòries carlines.

La fira agafa el combat entre els
dos bàndols com a punt de parti-
da, ja que la idea és poder explicar,
a partir del fet històric, tota una
època «de crisi profunda i revoltes
socials, de rebel·lió dels pobles de
pagès en contra de la situació que
hi havia i de les mesures centralis-
tes» que aplicava Madrid, va re-
cordar ahir l’alcalde, Eudald Vila-

seca, en la presentació del certa-
men. L’alcalde també va recalcar
que els matiners engloben molt
més que els carlistes: «pagesos
que simplement defensaven els
seus drets, republicans, progres-
sistes... és una barreja molt varia-
da de gent descontenta». Per això,
«es vol reflectir l’ambient social
que hi havia» i no només el fet car-
lista. De fet, Vilaseca va assegurar
ahir que «els matiners són els in-
dignats del segle XIX».

Així, les representacions, que ja
arrencaran al matí, recrearan «di-
ferents àmbits socials: la burgesia,
treballadors de la fàbrica i els pa-
gesos», tot i que les més especta-
culars i vistoses seran les desfila-
des dels exèrcits i la recreació de la
batalla, que incorpora pirotècnia.

El regidor de Comunicació d’A-

vinyó, Albert Badia, va especificar
que s’han ampliat algunes de les
escenes de l’any passat pel que fa
el nombre d’actors i la llargada dels
diàlegs. Són, però, «petits retocs, ja
que el que busquem és consolidar
la fira en el seu segon any». On sí
que hi haurà novetat serà a la pla-
ceta, on s’ha recreat una petita ciu-
tat del XIX amb botigues, barberia,
un punt de venda de carbó, una es-
cola i un corral musical on es po-
dran provar instruments antics.

Vessant comercial
L’alcalde va subratllar que la fira té
un vessant històric, però també un
de comercial: «volem potenciar els
productes locals, com el porc ral i
el vi, que es produeixen al muni-
cipi». Els dos productes es dona-
ran la mà demà al sopar dels Ma-
tiners, tal com va avançar Regió7
en l’edició d’ahir, en una expe-
riència de maridatge inèdita. A
banda, el certamen és un bon im-
puls per al comerç local i sobretot
per als restaurants, que l’any pas-
sat es van omplir.
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El nombre d’actors creix
fins als 150 en el segon any
d’un certamen que recrea
els conflictes socials del XIX



Avinyó aposta pel teatre de carrer
per consolidar la Fira dels Matiners

Les recreacions històriques
són el puntal d’una fira que
gira al voltant d’un combat
entre carlins i isabelins

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l’article 14.3 de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost, es sotmet a informació pública 
per un termini de vint dies el projecte per l’ampliació de 
l’activitat porcina d’engreix, que es ve exercint, a 
l’explotació Granja Puigventós del terme municipal de 
Sallent.

L’Alcalde,
David Saldoni de Tena

Sallent, 6 de maig de 2013
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