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Estat de l’església abans de la restauració
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L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va destacar la importància de la conservació del patrimoni

Entre altres accions, s’ha refet la volta de canó de la nau, i es conserva així la forma original

Sant Celoni allarga la vida de 
l’església de Sant Llorenç de Vilardell

Sant Celoni

laia Coll

Les obres de restauració de 
l’església de Sant Llorenç de 
Vilardell, situada al barri del 
Montnegre de Sant Celoni, 
es van inaugurar aquest 
diumenge. L’acte va tenir 
una nombrosa afluència de 
públic. Les obres han estat 
realitzades amb un pressu-
post de 180.166 euros (IVA 
inclòs) i han consistit en la 

reparació i restauració de 
les condicions de seguretat 
i estabilitat de l’edifici, ja 
que aquest es trobava força 
malmès. 

Josep Maria Abril, tècnic 
de Cultura del consistori 
celoní i historiador va afir-
mar que aquesta restauració 
“és una satisfacció molt gran 
perquè la capella és una peça 
molt important pel patrimo-
ni”. L’actuació més important 
que s’ha portat a terme al 

llarg d’aquest procés ha estat 
refer tota la volta de canó de 
la nau, de manera que con-
serva la mateixa forma però 
canviant alguns materials. 
Algunes de les altres actua-
cions han consistit a repicar 
la paret i s’ha deixat a la vista 
la pedra per donar més sen-
sació d’antiguitat; també s’ha 
reparat la porta de l’ermita i 
s’han portat a terme algunes 
instal·lacions de sanejament. 
La capella, d’origen prero-

mànic i d’unes dimensions 
petites, consta d’una sola nau 
de planta rectangular i dues 
capelles laterals. A la part 
exterior hi ha un porxo i un 
jardí on antigament se cele-
braven les festes. 

Fa anys que l’estructura de 
l’església de Sant Llorenç de 
Vilardell s’havia vist afecta-
da i els tècnics no donaven 
garanties que es pogués 
mantenir dreta. Aquest fet i 
el treball per part de l’equip 

de govern en els últims anys 
han fet possibles les obres, 
tal com afirma l’alcalde del 
municipi, Francesc Deulofeu 
(CiU), que també va des-
tacar la importància de la 
conservació del patrimoni i 
va donar les gràcies a tots els 
que han fet i fan possible la 
recuperació de la història de 
la vila. 

L’acte d’inauguració de la 
renovada església va comptar 
amb la col·laboració especial 
de Joan Coll Majó i Carles 
Colomo, veïns de Vilardell 
que van explicar les seves 
històries al voltant de la 
capella; va seguir una actua-
ció musical a càrrec de Joan 
Colomo i, per últim, va tan-
car l’acte Ramon Verdaguer, 
que va explicar de manera 
molt amena la llegenda del 
Soler de Vilardell.

Acord entre 
Comerç Actiu 
Canovelles i    
Can Palots
Canovelles

L’Associació Comerç Actiu 
Canovelles i el Teatre Audi-
tori de Can Palots s’han 
unit amb l’objectiu d’activar 
tant el comerç al municipi 
com els espectacles que hi 
tenen lloc. Fins al proper 12 
de març, totes les persones 
que comprin als comerços 
associats a l’entitat rebran 
una butlleta per entrar en el 
sorteig de dues entrades per 
a dues persones per poder 
gaudir dels espectacles del 
nou programa d’hivern i pri-
mavera del Teatre Auditori 
de Can Palots. S’han posat 
un total de 24 entrades a 
disposició d’aquesta inicia-
tiva.

Pérez Oliván 
exposa a La 
Marineta de Mollet

Mollet del Vallès

Marc A. Pérez Oliván presen-
ta l’exposició “Res no és, tot 
canvia” al Centre Cultural 
La Marineta de Mollet fins 
al proper 28 de febrer. Pérez 
Oliván, que prové del còmic 
i l’estil pop, exposa una sèrie 
de pintures que juguen amb 
el fons i les formes on res 
no és el que sembla. La fusta 
és un element comú, càlid, 
seductor i modulable, que 
agermana somnis, desitjos, 
pors i ombres. Als seus qua-
dres hi ha cels, núvols, aigua, 
arbres... Pérez Oliván pre-
senta unes pintures en què 
en un bosc d’arbres verds hi 
ha un arbre vermell, o en un 
desert hi han crescut llumins 
en lloc de cactus. A
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