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La Torre del Castell de Sant Miquel, situat al terme de Montornès

Els dos municipis han decidit tirar endavant el Pla Director de la zona amb les accions a seguir

Vallromanes i Montornès actuaran 
plegats al Castell i al seu entorn
Vallromanes / Montornès

EL 9 NOU

Els ajuntaments de 
Vallromanes i Montornès 
del Vallès treballaran ple-
gats en la preservació i la 
recuperació del Castell de 
Sant Miquel i el seu entorn, 
que queda repartit entre els 
dos municipis vallesans. Els 
alcaldes dels dos municipis 
ja s’han trobat amb repre-
sentants de la Generalitat de 
Catalunya, que van entregar 
un estudi topogràfic i del 
Parc de la Serralada Litoral 
per començar a treballar. 
“De fet, ja fa un temps que 
ens ho vam començar a plan-
tejar, especialment l’abast 
de l’actuació, si només 
incloure el Castell o també 
el jaciment ibèric que hi ha a 
tocar”, ha comentat l’alcalde 
de Montornès, José A. Mon-
tero.

“Volem unificar tots 
els esforços per tenir més 
força”, ha comentat l’alcal-
dessa, Mariluz Muñoz, de 
Vallromanes. Una de les 
coses que ja han demanat 
és que només hi hagi un 
BCIN (Bé Cultural d’Interès 
Nacional) per a la zona, i 
no només dos com fins ara, 
segons ha explicat Montero. 
De moment, el que han fet 
és desbrossar la zona del 
voltant del Castell de Sant 
Miquel i deixar al descobert 
algunes estructures impor-
tants del castell que no es 
veien, segons ha explicat 
l’alcalde de Montornès. “A 

partir d’aquí s’ha fet fer un 
pla director per marcar les 
actuacions a fer i el calenda-
ri”, ha comentat Muñoz. “I 
poder tenir una visió de con-
junt de l’abast del projecte”, 
ha afegit Montero. Per això 
tenen previst anar a parlar 
properament amb la Diputa-
ció de Barcelona, que dispo-
sa d’una línia financera per 
fer plans directors. “Volem 
enfocar-ho tot globalment, 
sense posar límits ni acota-
cions”, diu l’alcaldessa de 
Vallromanes. Montero diu 
que a partir d’aquí intenta-
ran aconseguir recursos de 
les administracions i patro-
cinis privats per poder anar 

treballant. “Potser podrem 
aconseguir un FEDER pel 
Castell”.

El seu objectiu és que 
quan estigui fet l’estudi 
puguin anar fent actuacions 
de mica en mica. Muñoz 
també ha explicat que, 
segons els arqueòlegs, el 
poblat ibèric podria ser més 
important del que sembla. 
Tot això, però, són aspectes 
que s’hauran de confirmar 
en un futur. 

L’àmbit d’actuació com-
prèn el Castell, al terme 
de Montornès, i l’església 
i el jaciment ibèric, dins 
el terme municipal de 
Vallromanes. 

DESCARTADA LA TORRE 
DE GUAITA

El que s’ha descartat definiti-
vament és convertir la Torre 
de l’Homenatge, la principal 
estructura del Castell que 
queda dempeus en un punt de 
guaita del Parc de la Serralada 
Litoral, ha confirmat Montero. 
Els motius s’han de buscar en 
l’impacte negatiu que tindria 
per al propi jaciment i la seva 
aparença física. “Sí que ens 
plantegem, juntament amb 
el Parc, de buscar per la zona 
algun punt de guaita amb una 
estructura més senzilla, sense 
que tingui tant impacte per a la 
zona”, ha explicat l’alcalde.

‘Big Will 
Shakespeare’ arriba al  
Teatre de Ponent de 
Granollers
Granollers

Big Will Shakespeare, una 
obra de l’actor i dramaturg 
Quim Lecina, arriba aquest 
cap de setmana al Teatre de 
Ponent de Granollers després 
de ser representada a La Seca 
Espai Brossa de Barcelona 
i de ser l’èxit del festival 
Shakespeare 2013. L’obra 
de la companyia Big Will es 
presentarà dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 
7 de la tarda. La proposta de 
Lecina fa un recorregut tea-
tralitzat sobre la gran obra 
de Shakespeare. L’acció se 
situa en una taverna musi-
cal a l’actualitat, amb tres 
actrius músics que interpre-
ten diversos personatges de 
l’obra de l’autor anglès i, al 
mateix temps, interpreten la 
música de l’espectacle (Bach 
i Fast Waller). Lecina és 
l’actor que dóna format argu-
mental a l’obra. 

Hotel Cochambre 
estrena residència al 
2046 de Granollers

Granollers

La banda Hotel Cochambre 
estrenarà aquest cap de 
setmana una residència a 
la sala 2046 de Granollers 
batejada per ells mateixos 
com ROOM 2046, i que seran 
els únics concerts que faran 
a la comarca fora de la tem-
porada estival. La primera 
actuació serà aquest dissabte 
a les 12 de la nit. En aquesta 
residència la banda podrà 
anar desvelant novetats de 
cara a la seva gira d’estiu, 
que seran mostrades en 
exclusiva per als seus con-
certs a Granollers. Hotel 
Cochambre és una banda 
de versions que ofereix un 
repertori divertit, sempre 
al dia, i que fa ballar i can-
tar amb cançons per a tots 
els gustos, d’intèrprets tan 
variats com El Fary, Sopa de 
Cabra, Madonna, Alaska o 
Metallica, entre altres. 

Concert de guitarra 
de Manel Sánchez a 
Granollers

Granollers

Manel Sánchez Riera oferirà 
un concert de guitarra diu-
menge a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Sala Tarafa de Granollers, 
organitzat per Amics de la 
Ciutat de Granollers. El gui-
tarrista, considerat una jove 
promesa que es caracteritza 
per l’expressió de la passió a 
través de la música, interpre-
tarà les Partites de J.S. Bach, 
obres de J. Turina i obres 
de M. Giuliani. L’entrada és 
gratuïta.

Homenatge a Carles Hac 
Mor des de Cardedeu

Cardedeu

L’Estudi d’Art Jordi Aligué 
i Anna Bellvehí ha preparat 
per a aquests dies un home-
natge al poeta Carles Hac 
Mor. Dissabte a la tarda, a 
la sala polivalent de Tèxtil 
Rase, es va inaugurar una 
exposició de les obres que 
han realitzat els alumnes 
infants i adults de l’Estudi 
d’Art a partir de poemes 
d’Hac Mor, amb diferents 
visions i interpretacions. Els 
actes al voltant del poeta, 
però, continuaran aquest 
dissabte a les 12 del migdia 
a la Biblioteca amb la confe-
rència col·loqui “La perfecció 
és feixista, segons Carles Hac 
Mor”, a càrrec de Jordi Mar-
rugat. El 10 de novembre, 
veïns del barri del Poble Sec 
llegiran poemes seus al parc 
de la Serreta. R
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