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editorial

Quan aquest escrit surti publicat, 
haurem sentit ja tota mena d’opinions 
sobre la sentència que el Tribunal 
Constitucional va dictar en relació a 
l’estatut català i pot semblar que par-
lem d’un tema passat. Res més lluny de 
la realitat. Els efectes d’aquesta sen-
tència aniran apareixent amb el temps i 
en aquests moments ningú no pot pre-
veure quins seran a curt termini. Que la 
gent no s’hagi llençat enfurismada als 
carrers a cremar contenidors i trencar 
vidres no significa pas indiferència 
com s’ha pogut comprovar. 

Es podrien fer moltes reflexions so-
bre la necessitat o no d’aquest esta-
tut així com de la metodologia seguida 
en la seva redacció, i es poden posar 
moltes coses en qüestió d’aquell pro-
cés, però aquest si que és un tema 
passat. Ara som a on som, amb un nou 
estatut aprovat per una aclaparadora 
majoria del parlament, pactat amb el 
govern espanyol, aprovat pel Congrés 
i pel Senat, i ratificat en referèndum a 
Catalunya. 

L’aparició de la sentència no va apor-
tar cap novetat; el seu contingut ja es 
coneixia des de feia temps, però la 
seva oficialització marca el final d’un 
procés i l’inici d’una altra cosa, encara 
desconeguda. No entrarem pas nosal-
tres a analitzar la sentència ni els seus 
efectes jurídics; no tenim capacitat 
tècnica per fer-ho. Ni ens sembla re-
llevant valorar si la retallada equival a 
un 5%, a un 10% o a un 2%. Allò verita-
blement important no és la sentència, 
sinó els criteris polítics i la visió de la 
societat que hi ha al darrera. Allò que la 
sentència mostra és una total incapaci-
tat per entendre i acceptar que la rea-
litat és plural i que és necessari trobar 
fórmules per tal que aquesta pluralitat 
es visualitzi, s’interrelacioni i enriqueixi 
el conjunt, no pas que el mutili. 

En aquest procés de trobar fórmu-
les d’integració de les diferències, han 
existit sempre dues línies. Una, la de 
l’independentisme, que considera que 
Espanya no existeix i que per tant el 
què cal fer es trencar definitivament i 

abandonar la pertinença a un projecte 
polític en el que no hi creu ni hi veu 
cap futur. L’ altra línia és la que alguns 
defineixen com a federalisme, i altres 
com a possibilisme, la que creu que 
s’han de buscar i trobar tots els me-
canismes imaginables per fer possible 
aquesta integració de la pluralitat, des 
del convenciment que la suma, i no pas 
la resta, és allò que ha de beneficiar a 
tothom. De les dues opcions, la possi-
bilista és la que té un recolzament cla-
rament majoritari a Catalunya cada ve-
gada que hi ha eleccions al parlament i 
que per tant, representa a la major part 
de la ciutadania. 

El nou estatut era una eina possibilis-
ta, un pacte, un cert reconeixement de 
la realitat i una acceptació col•lectiva 
d’aquesta pluralitat, però des de mo-
viments com el Partit Popular i diver-
sos mitjans de comunicació s’ha ali-
mentat la idea que era el trencament 
d’Espanya, el separatisme consumat, i 
aquesta idea és la que finalment ha as-
sumit el Tribunal Constitucional dictant 
una sentència restrictiva, quan la podia 
haver dictat amb amplitud de mires. 

El constitucional ha volgut elimi-
nar tot allò que, a criteri seu, pogués 
semblar separatista, ha volgut tallar 
les ales a l’independentisme negant la 
realitat plural i prescindint dels senti-
ments, però, ironies de la vida, el què 
ha fet és menysprear l’actitud i els es-
forços de les forces catalanes que du-
rant anys han buscat fórmules d’acord 
i han aportat grans dosis d’estabilitat a 
Espanya. La sentència ha donat un cop 
de porta als morros dels possibilistes 
i una important dosi d’arguments i oxi-
gen a l’independentisme, justament el 
contrari del què pretenia. 

Més enllà del seu contingut tècnic, la 
sentència és, políticament, un gran i 
perillós error: rebutja el pacte i l’acord, 
ignora allò que la societat catalana 
va aprovar en referèndum, menysprea 
i humilia les opcions majoritàries a 
Catalunya que han apostat sempre per 
la negociació, augmenta el sentiment 
de frustració de la ciutadania catala-

na i posa en perill l’estabilitat política 
d’Espanya. 

Què vindrà d’ara en endavant? Ningú 
no ho sap, però la capacitat dels par-
tits catalans per acordar una mínima 
línia d’acció serà la pauta de per on po-
den anar les coses. Posar l’èmfasi en 
allò que tenen en comú tots els partits 
no els ha de fer renunciar a la ideolo-
gia de cada un, però això, que és fàcil 
de dir, a la pràctica és més complicat. 
La falta d’unió en els dies previs a la 
manifestació del dia 10 de juliol no va 
ser un bon començament. Discutir per 
una pancarta és un petit fracàs. Vol dir 
que s’ha oblidat que el què dóna força 
a una pancarta unitària no és la contun-
dència del seu redactat, sinó la seva 
condició unitària, que sigui assumida 
per tothom. Això és el què la fa forta. 
Òmnium Cultural, actuant com un partit 
més i posant el servei a una ideologia 
per davant del servei a Catalunya, no 
és un exemple a repetir. També les 
entitats civils han de tenir clar quina 
cosa és útil a un partit i quina és útil a 
Catalunya si volen ser realment valuo-
ses en el futur immediat. Confiem en 
què tots plegats l’encertin.

Ara estem en període pre-electoral i 
cada força busca allò que creu que l’ha 
d’afavorir; per tant, viurem uns mesos 
esvalotats, però els efectes d’aquesta 
sentència no seran pas un sobresalt 
sobrevingut i un retorn a la normalitat 
en quatre dies que aquí no ha passat 
res. Hi haurà temps per tot i tindrem 
ocasió de veure coses, i dependrà dels 
partits i de les institucions civils que 
aquestes coses no s’esgotin en pica-
baralles ridícules sinó que arribin a ser 
positives, especialment per a la gent 
de Catalunya, però també pel conjunt 
d’Espanya, que amb aquesta sentència 
té un nou i important problema, com va 
quedar clar el dia 10 de juliol. 

DESPRÉS DE L’ESTATUT
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El dia 7 de juliol a les cinc de la tar-
da, la Consellera de Sanitat Marina 
Geli, arribava a la Plaça de l’Ajuntament, 
on ella i el seu seguiment varen ser re-
buts per totes les autoritats compe-
tents i acompanyants del nostre 
Ajuntament.

Tot seguit a la Sala d’Actes, es varen 
fer parlaments de presentació i con-
tacte, procedint a la firma del “Llibre 
de visites il•lustres”, cosa que va fer 
recordar a la Sra. Consellera, que 
aquest lloc ja l’havia visitat i va poder 
comprovar que fou l’any 2007.

El seguici oficial, seguit del local, es 
va traslladar amb cotxe al nou CAP, 
per la seva inauguració. A l’hora de ta-
llar la cinta la Sra. Geli va dir que li 

feia molta il•lusió, ja que era el primer 
lloc on ho feia. A l’entrada, en el gran 
espai dels taulells per demanar hora i 
demès informació, la Sra. Consellera 
va quedar impactada per l’únic arbre, 
més que Centenari, que es va poder 
salvar del sis o set que molts anys va-
ren poder gaudir d’aquest paratge, 

juntament amb els dipòsits vells de 
màquines de la RENFE. Per això el va 
escollir, per fer els seus parlaments 
oficials que varen ser adequats i pre-
cisos felicitant d’aquesta manera a 
les persones del poble, per tenir unes 
instal•lacions tan modernes i boni-
ques. També va tenir paraules 
d’encoratjament pels metges i perso-
nal sanitari que gaudiran d’aquestes 
instal•lacions.

Tot seguit es va fer un petit refrigeri 
en una de las sales del NOU CAP de 
Sant Vicenç de Castellet.

ALFONS

INAUGURACIÓ OFICIAL DEL NOU AMBULATORI
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

Les opinions reflecti-
des a les pàgines de El 
Breny, expressen única-

ment les opinions 
dels seus autors.

El Breny es reserva el 
dret de publicar els es-

crits que ens arribin, i de 
determinar la  

prioritat de publicació.

NOTA 
INFORMATIVA
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CiU de Sant Vicenç de 
Castellet ha pres l’opció de 
canviar de referent de cara a 
les properes eleccions muni-
cipals. Joan Manel Garcia, la 
persona que va liderar una 
llista que va estar a punt de 
donar una majoria absoluta 
deixa pas per retornar plena-
ment a l’ofici de metge. Joan 
Torres, que actualment ja era 
el número dos de la formació, 
accedeix a ocupar el primer 
lloc de cara al proper cartell 
electoral. 

El relleu de la persona que 
havia encapçalat les llistes a 
les últimes eleccions municipals i que 
va tenir el millor resultat de CiU a Sant 
Vicenç es produeix degut a les cir-
cumstàncies personals de Garcia i la 
consolidació d’un grup de treball a 
CDC en aquest municipi asseguren un 
relleu sense fissures. Aquesta transi-
ció es fa sense problemes interns i 
amb garanties de poder oferir un nou 
cap de llista amb possibilitats 
d’aconseguir uns bons resultats elec-
torals. 

El relleu es va fer oficial en una as-
semblea de militants que va tenir lloc 
dimecres dia 7 de juliol a la nit, a la 
qual va assistir el mateix Joan Manuel 
Garcia. A l’assemblea, el grup local de 
Sant Vicenç va rebre el suport del pre-
sident comarcal, David Bonvehí, i del 

president de la Federació de les 
Comarques Centrals i alcalde de 
Sallent, Jordi Moltó. 

Torres va aconseguir l’aprovació de 
tota la militància per unanimitat i sen-
se la necessitat de fer cap mena de 
votació.

Ell mateix va fer una intervenció 
adreçada als militants que van acudir 
a l’assemblea donant-els-hi les grà-
cies pel tot el suport i recolzament 
que li havien manifestat i va assegu-
rar que volia fer de Sant Vicenç “un 
poble modern, adaptat als nous temps, 
que permeti una bona qualitat de vida 
als seus habitants i tingui els serveis 
que necessiten”. Va fer referència ex-
plícita a les comunicacions, neces-
sàries, entre d’altres, “per captar no-
ves activitats econòmiques”, i amb 
capacitat per tenir un lideratge “so-
cial, econòmic i cultural”. 

Torres, sobre qui recau una 
bona part del pes de l’actual 
govern local, atribueix al 
seu grup “que, després de 
molts anys de desgovern, 
ara hi hagi estabilitat i equi-
libri”. Ell mateix es va defi-
nir davant dels seus com 

“una persona positiva, a qui 
agrada el treball en equip”, i 
que rebutja “les injustícies 
i la falta de respecte, la in-
tolerància, el racisme i la 
impunitat d’aquells que es 
creuen poderosos”. 

CiU, que actualment forma 
govern en coalició amb ERC, 

va tenir el 2007 1.346 vots, que li van 
suposar una representació de 6 regi-
dors a l’Ajuntament, un menys del que 
li donava la majoria absoluta. L’últim 
cop que havia estat al govern de Sant 
Vicenç va ser en el mandat del 1991 al 
1995, al costat del desaparegut GAS. 

Ara CDC Sant Vicenç té una situació 
de comoditat a la federació i Joan 
Torres es presenta com un candidat 
disposat a donar estabilitat interna 
als militants.

Des de CDC Sant Vicenç es vol des-
tacar la gran tasca que ha fet i està 
duent a terme l’Alcalde Joan Manel 
Garcia, que gràcies a la seva entrega, 
esforç, sacrifici i dedicació ens han 
deixat un Sant Vicenç molt millor de 
com el vam trobar el 2007.

CDC Sant Vicenç de Castellet

JOAN TORRES ENCAPÇALARÀ LA LLISTA DE CIU A LES 
PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS’11

c/ Prim, 3 - Tel. 93 833 03 62
SANT VICENÇ DE CASTELLET
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El diumenge passat 27 de juny, mos-
sèn David va celebrar el Sant Patró de 
Vallhonesta, i en el seu honor va “trans-
portar” la missa de les 11 del matí que 
es fa a l’església del poble, a l’ermita 
de Vallhonesta. Enguany encara enga-
lanada en el seu entorn per l’exuberant 
natura que l’envolta, regada encara per 
les abundants pluges d’aquests darrers 
mesos.

Els feligresos varen començar a pujar 
d’hora, alguns per esmorzar 
tranquil•lament amb la gent del Centre, 
altres per fer un tomb per l’entorn tan 
ple de natura i d’altres per conèixer 
Sant Pere, ja que estaven de pas i era 
el primer cop que hi pujaven.

A les 11, puntualment, es va començar 
la Missa en una ermita neta com una 
patena i plena de cadires i bancs que 
varen ser tots ocupats. El sermó de Mn. 
David ens anunciava que tenim a la 

nostra parròquia un nou reliquiari: 
Procedent de Sant Pere de Vallhonesta 
i amb data del segle XVIII, que conté 
relíquies de St. Pere i de Sta. Anna, re-
tornat per una família de Vallhonesta, 
que les protegia des de la Guerra Civil. 
Molts dels feligresos la varen poder 
veure i tocar i actualment està guarda-
da a l’Església Parroquial.

En acabar la Missa es va convidar a 
xocolata i galetes fetes especialment 
per la trobada, amb una tertúlia formal, 
la qual es gaudia degustant menjar tan 
especial, per celebrar el nostre St. 
Patró: Sant Pere.

Alfons

Els santvicentins Àngel Plans i Aurora 
Playà han celebrat els 50 anys de ca-
sats i van celebrar tota una celebració 
amb la família i els amics. l’Àngel i 
l’Aurora, molt coneguts per ser els pro-
pietaris de la Masia Cal Putxet, van ce-
lebrar la missa a la mateixa parròquia 

del poble on es van casar, ara fa 50 
anys, celebrada per Mossèn David 
Vargas. La missa va ser acompanyada 
pels cant d’un grup de cantaires amics 
de la família, que formen part del grup 
l’Esclat Gospel Singers de Manresa. En 
acabar, van fer un àpat tots plegats, en 

el transcurs del qual es va llegir un 
poema que van escriure els amics 
Eduard Filella i Carme Sala. També es 
van passar diapositives de les troba-
des familiars que s’han fet al llarg dels 
anys, i hi va haver un animat ball amb 
una parella de músics.

NOCES D’OR A CAL PUTXET
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foto espia
L’ALTRA BANDA DE LA FESTA MAJOR

Aquestes dues fotos mostren la part incívica de la Festa Major, 
encara que l’una més que l’altra. Ja sabem que, en general, les fes-
tes majors van acompanyades de quantitats d’alcohol. Això fa que 
es produeixin bretolades com la de cremar un water mòbil dels 
que es van instal•lar per comoditat del públic.

No tan greu però també lleig, és el fet que no es respectessin 
els senyals de prohibició d’aparcament al carrer Gran, el qual es 
converteix cada any en illa de vianants per la Festa Major.

Water-mòbil abans de ser cremat per uns brètols.
Cotxes aparcats a banda i banda, en plena tarda del dissabte de
Festa Major, fent cas omís dels senyals de prohibició.

Plaça Progrés, núm. 8 - 08224 TERRASSA - Tel. 93 780 15 59 - Fax 93 733 61 34                
e-mail: cuinafortasarda@yahoo.com

HORARI :
De 10h a 13h
De 17h a 21h

PERMÍS B (COTXE) 760€

A1 i A2 (MOTO)   500€ 
LCC (CICLOMOTOR)  345€



8

cartes a el Breny
PROU MENTIDES, DESQUALIFICACIONS, 

INSULTS O CONFUSIONS
La junta de L’ASSOCIACIÓ D’ENTER-

RAMENTS DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET vol deixar ben clar que no 
entrarà en el joc brut que estan gene-
rant les persones afins a Mn. David i ell 
mateix, de mentides, desqualificacions, 
insults i confusions a ran de la recon-
versió de l’Associació Parroquial “Sant 
Vicenç” Servei d’Enterraments en 
l’Associació d’Enterraments de Sant 
Vicenç de Castellet, totalment lícita i 
emanada de dues Assemblees, la pri-
mera convocada per tota la Junta 
Administrativa de la mateixa, inclòs el 
seu president Mn. David i el qual es va 
desqualificar, ell solet, al no tenir ni la 
dignitat ni la responsabilitat d’aixecar 
la sessió de la mateixa, com era el seu 
deure. A la segona també va ésser con-
vocat, però no va acceptar la convoca-
tòria i per tant no va assistir a la ma-
teixa.

L’Article 2n. dels Estatuts de l’Associa-
ció Parroquial diu: L’Associació serà re-
gida per una Junta Administrativa inte-
grada pel Senyor Rector o l’Ecònom o el 
seu representant, com a president, el 
Senyor Alcalde o el seu representant, el 
Secretari de l’Ajuntament o el seu re-
presentant. Aquests càrrecs seran 
nats. També seran de la Junta, com a 
vocals, quatre membres de l’Associa-
ció.

En lloc diu que les assemblees les 
hagi de convocar el seu president.
Creiem per tant que no existeix cap 

dubte en el nostre legítim dret i deure 
de gestionar i administrar l’Associació 
d’Enterraments de Sant Vicenç de 
Castellet i així ho estem fent.

Volem deixar molt clar que cap soci 
que acompleixi els seus deures d’acord 
amb els estatuts aprovats no es que-
darà sense rebre els seus drets. Ni cap 
Funerària que presti els seus serveis 
es quedarà sense cobrar els mateixos.

Per nosaltres de cap manera exis-
teixen dues Associacions, només exis-
teix L’ASSOCIACIÓ D’ENTERRAMENTS 
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET i és 
per aquest motiu que en la carta que 
hem fet arribar a tots els associats do-
nem per suposat que tots els associats 
a dia 10 de març del 2010 volen pertàn-
yer a l’Associació, en la ben entesa que 
si algú te dubtes o no vol pertànyer pot 
cursar la seva baixa voluntària.

És desig i voluntat d’aquesta Junta 
Directiva gestionar una renovada asso-
ciació, més actualitzada, moderna i de-
mocràtica, portada per i per a tots els 
Santvicentins que desitgin pertànyer-
hi, acomplint els seus objectius que no 
són altres que: fer front a les despeses 
funeràries del seus associats.

Ens preguntem: quina altra finalitat i 
interès tenen els que hi posen traves a 
aquesta actualització?

Lamentem i denunciem públicament 
la intromissió i intransigència de les 
Altes Jerarquies Eclesiàstiques en 

l’actualització i democratització d’una 
Associació Santvicentina, que creiem 
pertany a tots els seus associats i no 
pas al Sr. Rector de torn i que defensa-
rem allà on calgui.

Creiem que no calen ni mediadors ni 
“salvadors”, només cal que cadascú as-
sumeixi la seva responsabilitat i es cui-
di de fer la feina que li pertoca allà on 
estigui involucrat, amb voluntat de ser-
vei, honradesa, professionalitat, pel be 
de tots els Santvicentins, SENSE 
MENTIDES, DESQUALIFICACIONS, IN-
SULTS NI CONFUSIONS.

LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ D’ENTER-
RAMENTS DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

CASA 
CALLIS

RESTAURACIÓ I PINTURA
CLASSES PER A  ADULTS I NENS

C/ Mestre Aubert, 6
08295 Sant Vicenç de Castellet

93 833 09 00 / 619 99 43 16

rabinatcallis@hotmail.com

Envia els teus 
correus a:

revista.elbreny@gmail.com
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Ja hem passat una altra Festa Major. 
Com sempre ha començat amb un di-
vertit pregó, un Correfoc espectacular i 
hem tingut unes molt lluïdes actua-
cions de diverses entitats del poble i 
de fora. Tot molt maco, molt treballat i 
seguit amb entusiasme pel fidel públic 
santvicentí. Però em queda una sensa-
ció de buit aquest any. Hem tingut la 
pega que s’ha escaigut amb dos impor-

tants esdeveniments que s’han empor-
tat bona part d’aquest públic. El dis-
sabte a la tarda, ja es va notar a l’hora 
de la manifestació a Barcelona i el diu-
menge al vespre tot es va aturar pel 
partit de futbol.
Però la buidor que ja fa uns quants 

anys que sento és la manca de Castell 
de focs. No m’acostumo al final de fes-

ta sense ell. A casa el veiem des del 
terrat i coincidíem tots els veïns. Ja sé 
que s’ha deixat de fer pel perill que 
comportava de provocar algun incendi, 
però precisament aquest any dubto 
que tingués més perill que fa uns 
quants anys, quan encara es feia. Què 
voleu que us digui... no m’hi acostumo.

Montse Solà

Hi havia una vegada un vell que tenia 
un gall. El vell era tan pobre que no 
guanyava prou per a menjar ell i el gall. 
Per això, el gall se’n va anar a córrer 
món. El gall anava cantant: “He de bus-
car fortuna per a treure al meu amo de 
la misèria...”. De sobte, va veure una 
bossa tirada al mig del camí. El gall es 
va posar molt content quan va veure 
que en la bossa hi havia dues monedes 
d’or.
Va agafar la bossa al bec i va decidir 

tornar a casa del seu amo.
Pel camí, es va creuar amb el carruat-

ge de l’home més ric de la regió. Llavors, 
el ricàs va cridar:
“Cotxer, porta’m la bossa que porta 
aquell gall en el bec.” El ricàs va guar-
dar en la seva butxaca les dues mone-
des d’or va seguir el seu camí. El gall, 
darrere del carruatge, cridava una ve-
gada i una altra: “Quiquiriqui, quiquiri-
qui, torna’m els meus diners...”.

Llavors, el ricàs, molt enfadat, va cri-
dar: “Cotxer, atura’t al costat d’aquell 
pou i llença a dins a aquest gall ca-
but.”.
Quan el gall va caure al pou va co-

mençar a engolir aigua. Engolint i engo-
lint, es va beure tota l’aigua del pou; va 
sortir a fora i va córrer darrere del ca-
rruatge cridant:
- “Quiquiriqui, quiquiriqui!, torna’m els 
meus diners...”.
- “Maleït gall, ja et donaré el teu me-
rescut”, va protestar el ricàs.
Quan van arribar a casa seva, va dir a 

la cuinera: “Fica aquest gall dins del 
forn.”

Quan el gall es va trobar entre les fla-
mes, va tirar tota l’aigua del pou. El forn 
es va apagar, la cuina es va inundar i 
l’aigua va desbordar tota la casa. El gall 
va sortir del forn i va començar a pico-
tejar en la finestra del ricàs: “Quiquiriqui, 
quiquiriquio, torna’m els meus diners...”.
“Tireu a aquest gall a l’estable”, va cri-
dar el ricàs. Llavors, els criats van tirar 
el gall al mig del ramat de bous i va-
ques, perquè l’aixafessin. Però el gall 
va començar a engolir un per un tots 
els bous i totes les vaques. Quan va 
acabar amb tots els ramats, el gall era 
gran com una muntanya. Se’n va anar a 
la finestra del ricàs i va cridar: 

“Quiquiriqui, quiquiriqui, torna’m els 
meus diners...”.
El ricàs va empènyer el gall al soterra-

ni on guardava totes les seves rique-
ses.
“A veure si t’entravesses amb una mo-
neda”, pensava el ricàs. Però el gall va 
engolir totes aquelles riqueses. I no es 
va entravessar; perquè va tornar a cri-
dar: “Quiquiriqui, quiquiriqueri, torna’m 
els meus diners...”.

El ricàs, desesperat, li va tirar les 
dues monedes i va dir: “No vull tornar a 
veure’t per aquí.” Quan va aconseguir 
recuperar els seus diners, el gall cabut 
es va encaminar a casa del seu amo. 
En veure aquell gall tan enorme i tan 
fort, totes les aus del corral del ricàs 
van començar a caminar i a volar darre-
re d’ell. I quan va arribar a casa del seu 
amo li va dir: “Estén un llençol gran en 
el terra.” El gall va sacsejar amb força 
les ales i van començar a caure mone-
des i joies i pedres precioses; després 
vaques, vedelles i bous... El vell estava 
molt content i no sabia que fer amb 
tantes riqueses. Abraçava al seu gall i 
li donava les gràcies per tot el que ha-
via portat. Des d’aquell dia, el gall i el 
vell van tindre una vida folgada.
Van construir una casa gran amb un 

jardí molt bell i enormes corrals. El vell 
li va comprar al seu gall unes botes 
grogues i un collar d’or i tots els dies 
sortia de passeig amb ell. El gall anava 
pels carrers del poble molt estirat amb 
el seu collar d’or i les seves botes gro-
gues.

FESTA MAJOR ESTANYA

el racó del conte
EL GALL DE LES BOTES GROGUES
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info@print-fol.com
telf. 93 837 28 48

El grup Cul-i-Seu va estrenar, en el 
teatre de la Societat Coral l’Estrella, 
l’obra “El club de les palles” d’Albert 
Espinosa, el dissabte dia 10 de juliol a 
les 10 del vespre i el diumenge 11 de 
juliol a les 7 de la tarda, en motiu de la 
Festa Major de Sant Vicenç de 
Castellet.

LA CALOR VA VALER LA PENA!

Som un públic resignat a suar. Fidels, 
atents i callats vam aguantar estoica-
ment una obra que valgué la pena. Tot 
i que el text és molt amè i fresc, el 
tema de les “palles” també va ajudar a 
caldejar l’ambient i fer pujar la tempe-
ratura.

Després de veure l’obra, la meva ver-
gonya a l’hora de parlar de “palles” ha 
canviat. Hi ha coses que són naturals 
com la vida mateixa i val la pena fer-
s’hi un fart de riure.  El grup de teatre 
Cul-i-Seu va aconseguir-ho una bona 

estona amb la seva naturalitat i una 
gran interpretació.

Què ens volia explicar l’autor de l’obra 
amb “El club de les palles”?: penso que 
ens ha plasmat la lògica de la vida, “la 
intuïció” ens xiuxiuejava a l’orella – 
deixeu-vos portar per la intuïció dins el 

trànsit de la vida i amb un final tràgic, 
com el final de la vida, ens retorna a la 
consciència. 

Què em de dir del Jordi Guinart? La di-
recció es plasma en el decorat, directe, 
resolutiu, blanc i transparent, un còctel 
perfecte per l’obra.

“EL CLUB DE LES PALLES” Jo m-hi vaig apuntar

SERVEI DE REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE CALÇAT
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La Penya Blaugrana de Sant Vicenç 
de Castellet, aquest passat dissabte 
dia 3 va tornar a fer una excursió amb 
gran èxit de participació. 119 persones 
van voler recordar el viatge de Lleida a 
la Pobla de Segur amb el tren turístic 

dels llacs. El dia començava amb un 
esmorzar a la sala Bogart de Calaf, se-
guint fins a Lleida on vam pujar al tren 
de La Pobla, la meitat de la gent va fer 
el viatge de pujada i l’altra meitat el de 
baixada, tots plegats vàrem dinar a la 

Pobla de Segur, a l’hostal Palermo. Un 
viatge turístic on la gent va fer fotos 
als pantans que estan plens al 100% i 
va poder gaudir del servei de bar res-
taurant del tren turístic però autèntic, 
molt ben conservat.

LA PENYA A LA POBLA DE SEGUR

w w w . e l b r e n y . c o m
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En Roger Campoy i Vila va ésser el 
guanyador de la cursa de Vallhonesta 
2010. En Roger té 23 anys i és un noi 
que té totes les condicions per córrer: 
medeix 1’72 m. i pesa 55 kg. i té un cap 
molt centrat en allò que vol fer i que, 
en aquest moment, és córrer i fer-ho 
cada dia millor, guanyant-se a si ma-
teix. Condicions les té totes i és molt 
jove per fer un gran currículum en 
aquesta especialitat esportiva.

 En Roger és un noi del nostre poble, 
que va estudiar a l’IES Castellet i ara 
està treballant a una Empresa de 
Publicitat i que el seu temps lliure el 
dedica a practicar l’atletisme.

_Roger, vaig quedar sorpresa en 
veure’t guanyar la cursa de Vallhonesta. 
Al segon classificat li vas treure 4 mi-
nuts i mig…

- La veritat és que em sentia molt bé i 
la vaig acabar traient uns quant minuts 
al segon classificat.

_Quin temps vas fer?

- La vaig fer en 46:31

_Vas aconseguir batre el rècord de la 
cursa?

- No, però estic content amb el temps 
que vaig fer perquè no estava prepa-
rant curses de muntanya: només feia 
pista.

_Doncs vas volar…Quin entrenament 
portes quan vols fer muntanya?

- Entreno més les pujades i faig més 
fons.

_Com vas arribar al món de 
l’atletisme?

- Fins als 9 anys vaig fer esports com 
ara: hoquei, judo, natació i atletisme. 
Llavors, de tots, vaig triar l’atletisme i 
fins ara.

_Per què creus què et va agradar més 
l’atletisme?

- Suposo que se’m donava més bé, vaja 
que jo sentia que era el meu esport i 
que el feia amb més facilitat.

_Potser l’atletisme va més bé amb el 
teu caràcter, amb la teva manera de 
ser…

- El que sé, és que em va molt bé en la 
vida diària. Els dies que entreno em 

sento més bé i és un esport que em 
relaxa molt.

_Dius que et relaxa, però precisament 
l’atletisme és un esport molt dur…

- Sí, però una cosa no treu l’altra. La 
gent que fa atletisme sap que és un 

“mal bo”. És com una droga. Molta gent 
que em coneix i no ha corregut mai 
diuen que no entenen el que faig per no 
obtenir res a canvi o quasi bé.

_I tu què dius?

- Comprenc que no ho entenguin i els 
dic que provin a córrer i després ho en-
tendran.

_Com és un dia qualsevol de la teva 
vida?

- Em llevo a les 6 i treballo de 7 a 3 de 
la tarda. A les 7 començo l’entrenament 
i segueixo el pla del meu entrenador: 
uns dies faig rodatge i uns altres dies 
faig sèries.

_Qui és el teu entrenador?

- És en Ramon Lluís Pujol. És de Sant 
Vicenç de Castellet i m’ha entrenat 
sempre.

_Quan temps fas de rodatge?

- De 50’ a 1 hora. En aquest moment 
entreno per fer 5 i 10 quilòmetres.

_Corres per lliure o per algun Club?

- Corro pel Barça, però els entrena-
ments els faig a Manresa (al Congost) i 
a Sant Vicenç.

_El Barça et subvenciona?

GUANYADOR DE LA CURSA DE VALLHONESTA 2010
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GUANYADOR DE LA CURSA DE VALLHONESTA 2010

- Em paga material esportiu, les pistes 
d’atletisme i segons les fites que hagi 
aconseguit durant tota la temporada.

_Competeixes?

-Sí, normalment. A la temporada 
d’hivern faig cross (de 10 a 13 quilòme-
tres) i, a la primavera faig pista o ruta.

_Quins temps tens?

- Als 5000 tinc una marca de 14’46’’.

 Als 10000 la tinc en 30’39’’.

 Les dues marques les he fet aquesta 
temporada.

_Doncs, sortit un any rodó…

- Sí perquè he fet marca als 5 i 10 mil. 
La temporada de cross, també, ha anat 
molt bé.

_Suposo que et penses seguir supe-
rant…

- Sí, cada dia intento millorar el meu 
estat físic i mental per intentar superar 
les meves marques.

_Què diries als nois i noies que volen 
iniciar-se en el món de l’atletisme?

- Doncs, que endavant, que és un es-
port molt maco i que val la pena.

 Recomanaria que comencessin en 
grup i sense obligacions i només gau-
dint de l’esport, que és com ho vaig fer 
jo.

 Després de les teves paraules opti-
mistes sobre l’atletisme, esperem que 
s’iniciï molta gent i a tu et desitgem 
que continuïs en la línia que t’has mar-
cat, ja que tens un gran futur esportiu 
pel davant.

Juana Mª de Mateo



L`album







17

Francesc Macià, 128 - Nau B
08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET
Tel.: 93 833 03 06 - Fax.: 93 833 03 06
autosegarra@hotmail.com

Injecció de Benzina
Injecció Diesel
Electricitat/ Electrònica
Encesa
Planxa i Pintura
Frens, ABS, ESP
Mecànica de manteniment
Mecànica motor
Sistemes de Refrigeració



Foto presa el 24 d’abril de 1932, en una manifes-
tació a les Rambles de Barcelona, demanant un 
Estatut tal i com l’aprovà el poble de Catalunya. 
Us sona d’alguna cosa?

MANIFESTACIÓ EL 1932
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de les flors
el racó

Carrer Gran, 54 - Sant Vicenç de Castellet 08295
Tlf. 93 833 06 12

Flor tallada
Rams i centres
Núvies i celebracions
Plantes d’interior i exterior
Projectes per a particulars i empreses
Dissenys personalitzats

cinema

“Tenías que ser tú”, es presenta com 
una comedieta entretinguda sense gai-
res ambicions i acaba sent una petita 
joia actual del seu gènere. En el treball 
que desenvolupen el Matthew Goode i 
la cada cop més estrella Amy Adams, 
formen un tàndem extraordinari per 
donar vida a una parella d’ànimes soli-
tàries que són capaços de fer qualse-
vol cosa pera aconseguir l’amor.
La pel•lícula té ínfules d’un “road-

movie” molt peculiar, degut a que en el 
seu llarg viatge, la nostra protagonista 
té tota mena d’entrebancs, i les dites 
i la mala astrugància, que tan present 
tenen els irlandesos a les seves vides, 

acaben per fer-li perdre els papers i la 
paciència.
Es podria definir com una cinta, on 

el xoc de cultures és una de les seves 
màximes pretensions. La química que 
desprenen els seus dos protagonistes 
fan d’aquesta petita, però, simpàtica 
comèdia un producte més que distret i 
amb moments molt ben aconseguits.
La trama es centra molt especialment 

en una tradició irlandesa que diu que un 
dia cada quatre anys (concretament en 
29 de febrer), una dona pot demanar en 
matrimoni al seu promès amb la certe-
sa que ell li dirà que si.

Josep Chertó

Director: Anand Tucker
Música: Randy Edelman
Guió: Deborah Kaplan i Harry Elfont
Intèrprets: Matthew Goode, Amy Adams, John Lithgow, Adam Scott, etc.
Gènere: Comèdia romàntica

TENÍAS QUE SER TÚ

Narciso Martínez i Garcia
09-06-10 88 anys.

Rafael Rueda i Checa
14-06-10 65 anys.

Francisca Carpio i López
21-06-10 79 anys.

Teresa Casampera i Benítez
21-06-10 90 anys.

Isabel Plaza i Barrano
24-06-10 90 anys

Ramon Coronado i González
29-06-10 72 anys

el racó de la nostàlgia
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Els acudits no expressen l’opinió de cap persona o entitat; simplement són acudits.

GUANYADOR DEL 
PASTÍS DE 

CAN POSTRES

El guanyador d’aquest mes, del 
pastís que Can Postres sorte-
ja mensualment, és Joan Ca-
sals amb el número de soci 57. 
El guanyador agraciat, haurà 
de passar per la Biblioteca de 
Sant Vicenç a retirar el val que 
l’acrediti. Després es posarà en 
contacte amb Can Postres per 
recollir el premi. 

Preparació:
Netejar una part de la costella de ca-

dascuna de les mateixes, amb un ga-
nivet ben esmolat, i desplaçar la carn 
cap una de les bandes. Col•locar las 
costelles en una safata al forn, salpe-
brar-les i afegir-hi el romaní.
Coure-les uns 20 minuts a 180º. Men-

trestant pelar i tallar les carabasses a 
daus, posar-los en una safata, untar-
los amb l’oli i salpebrar-los.
A continuació regar las costelles 

amb brandi. Col•locar en una placa del 
forn un altra safata, amb la carabassa, 
i coure-la uns 20 minuts, sense reti-
rar la safata de les costelles. Servir 
la carn banyada amb el seu suc de la 
cocció i la carabassa.
Com es pot comprovar aquestes da-

rreres receptes no és que siguin gaire 
estiuenques però n’hi afegim alguna 
de tant en tant per complementar-
les amb alguns dels plats que s’han 
fet amb anterioritat i que han estat 
menys consistents. Com podreu veure 
la dificultat es mínima i el resultat 
excel•lent. Bon profit!.

Josep

Ingredients: (per 4 persones)
1 Kg de costelles de porc
8 branques de romaní
1 Kg de carabassa
2 cullerades d’oli
50 ml de brandi o bé conyac
Pebre i sal.

Ingredients (4 pers).

Receptes d’estiu
COSTELLES AMB CARABASSA

MARIDATGE:
FLORESTA 

Garnatza/Syrah
D.O. Empordà

Al Celler Pere Guardiola a Ca-
pmany elaboren aquest vi negre 
jove que s’escau amb el plat que 
ens proposa el Josep. De color 
cirera intens i ribets violacis. 

Amb capa mitja alta és d’aroma 
intens. Ens dóna fruita vermella i 

un record als caramels de nata. De 
tanins suaus, en boca és harmònic 

i força persistent.

Montse Colomer

18
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LA RUTA DEL COLESTEROL

Popularment se’n diu així del  camí 
que diàriament fan un bon nombre de 
santvicentins, a alguns dels quals el 
metge ha prescrit la teràpia de caminar 
per millorar la circulació de la sang o 
rebaixar-ne el colesterol dolent, tenir 
més agilitat, més mobilitat o estar en 
millor forma. D’altres, més esportistes, 
els trobes fent footing, bicicleta o 
practicant atletisme. Alguns caminen 
tot passejant el gos o acompanyant els 
nens amb les bicicletes. Si preguntés-

sim a cadascun dels caminants, tots 
ells tindrien la seva raó per fer aquesta 
ruta cada dia, o si més no, de tant en 
tant.

El camí pot fer-se més o menys llarg 
segons la voluntat, l’estat físic o la fi-
nalitat que li vulgui donar cadascú. Així 
podríem establir diferents punts 
d’arribada i de tornada. La “ruta del co-
lesterol” podríem dir que comença on 
acaben les cases del poble que hi ha 
en direcció a l’antiga fàbrica de La 
Ceràmica, on fa molts anys es feien ra-
joles de totes menes i ara és un polí-
gon industrial amb diferents tallers. 
Abans d’arribar-hi però, has de caminar 
un petit tram on encara queda algun 
camp sembrat i les restes de les anti-
gues vinyes, sense ceps, però amb fo-
rça ametllers i oliveres abandonats 
entre l’herbassar.  A l’hivern s’hi solen 
veure colles de falciots, uns ocells ne-

gres que volen tou, són més grans que 
una oreneta i menys que un colom; re-
voleien entre les oliveres tot buscant 
les olives que ningú no cull. Des d’aquest 
indret, si mires cap a l’esquerra, pots 
gaudir d’una esplèndida vista de la 
muntanya de Castellet, que sembla un 
flam o un pastís gegantí d’on una culle-
ra immensa n’ha sostret una part. Al 
capdemunt, la cirereta del castell i 
l’ermita. Al fons, el massís de Montserrat 
fa una sanefa que retalla el cel amb les 

seves formes capritxoses i espectacu-
lars: les Agulles, els Frares Encantats, 
els Ecus, la Mà, Sant Jeroni, el Cavall 

Bernat (o Carall Trempat). En passar 
pel davant dels tallers, segons l’hora 
del dia, pots trobar-te amb els treba-
lladors que mentre es mengen l’entrepà 
de l’esmorzar fan petar la xerrada. 
Possiblement comentin les últimes no-
vetats esportives o polítiques. Moltes 
vegades a l’indret de la indústria de 
Marbres Castellet, et sorprenen els 
marrameus d’un gat que se t’acosta i et 
mira amb uns ulls verds, preciosos, es-
perant alguna cosa per menjar. El “mi-
nín” té un pelatge llarg i suau, de colors 
blanc, negre i marró, i a banda i banda 
de les galtes li creixen unes barballeres 
molt gracioses; no està gens prim, sem-
pre deu trobar alguna ànima caritativa 
d’aquelles que estimen de veritat els 
animals, que pensant en ell li reserva 
quelcom perquè s’atipi.

El camí continua per entre camps de 
sembrat i si s’escau que n’és l’hora pots 
sentir i veure passar el tren; un tros 
més amunt hi ha les vies. En tot aquest 
tram trobes molt de fonoll, un arbust 
amb propietats culinàries i medicinals 
que durant la primavera i l’estiu aroma-
titza la ruta. També s’hi troben bardis-
ses, malves, margall, dent de lleó, altra-

ment coneguda com “pixallits” per les 
seves propietats diürètiques. No hi fal-
ta alguna mata de farigola, romaní, bruc, 
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argelagues i les petites flors blanques 
i grogues que fan companyia a les 
campanetes el nom de les quals mai no 
sé. Entre la terra remoguda dels camps 
acabats de llaurar, quan és hivern, tot 
cercant grans i llavors, s’enlairen, si al-
gun soroll els espanta, estols de par-
dals i altres moixons, amagant-se entre 
els esbarzers  o instal•lant-se en un al-
tre camp veí per continuar la recerca 
d’aliments. Un parell de garses traves-
sa el cel de sobre el camí tot empai-
tant-se; una d’elles s’arrauleix dins un 
niu, l’altra reposa o vigila dalt el pollan-
cre pelat de fulles.

Així doncs, ja arribem a la torre roma-
na del Breny, també coneguda com la 
Torre dels Dimonis. La llegenda explica 
que fa molts i molts anys, la gent del 
lloc durant les nits oïen sorolls es-
tranys que venien del riu Cardener. Dita 
remor l’atribuïen a les bruixes que re-
movien una gran roca coneguda amb el 
nom de Santa Maria i l’arrossegaven riu 
avall per construir la torre del Breny. 
Per conjurar-les la gent recitava el se-
güent aparellat:

Bruixa del mal seny
Ja és acabada la torre del Breny

I així diu la llegenda que pretenien 
enganyar-les.

El curiós del cas, és que la torre po-
pularment es coneix com “dels dimonis” 
i no de les bruixes, tot i que elles feien 
la feina. Serà que el prejudici de gène-
re també funcionava en els mons tene-
brosos del mal?

Tornant al camí, quan arribem a la to-
rre romana que està situada al bell mig 
de la urbanització, alguns caminants 
donen la volta i baixen per la Via 
Augusta tornant cap al poble.  D’altres 
continuen, travessen el parc i es tro-
ben amb una vista espectacular: la 
confluència del riu Llobregat que ve del 
Pont de Vilomara i el riu Cardener que 
baixa de Manresa, es troben fent una 
gran “i grega” sota el pont del tren de 
la Renfe, conegut com “El Pont dels 

Dos Rius”. Aquí pots fer una parada i 
observar els ànecs, que són una gran 
colònia, o ocasionalment, alguna polla 
d’aigua o un solitari bernat pescaire 
amb aquell coll tan llarg i les plomes 
del cap fent-li una mena d’antifaç, tot 
ell molt elegant. També algun cop es 
veu el martinet blanc amb un bec molt 
allargat per poder pescar el menjar 
amb més comoditat. Hi ha persones 
que porten pa sec i després de trinxar-
lo el donen als ànecs; aquests, si tenen 
gana, quan s’adonen que poden fer un 
àpat, surten de l’aigua i s’acosten a 
l’interfecte amb la salutació pròpia 
d’ells: qua! qua!, qua! qua!

El parc de la urbanització és un bon 
mirador; hi pots descansar en els bancs 
de cara al riu tenint al fons, el poble de 
Castellgalí. Els parterres, quan no es-
tan segats, s’omplen de trepadella i 
ufals tendre i florit, d’un color verd in-
tens que contrasta amb els morats i 
granates de les seves flors i els grocs 
dels pixallits que més endavant es 
transformaran en “angelets” i els nens 
els bufaran fent voleiar els estams i les 
llavors cel enllà.

Entre les altes pollancres passen for-
macions de gavines que pugen del 
Mediterrani, terra endins, pels camins 
d’aigua buscant menjar. Sovint deixen 

LA RUTA DEL COLESTEROL
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el riu i volen cap a l’abocador 
d’escombraries de Manresa.

Pots veure els ocellaires amb les gà-
bies tapades amb una funda; les pen-
gen a les branques dels arbres o les 
deixen sobre els bancs tot esperant 
que els ocells presoners dins la foscor 
cantin mentre altres que viuen en lli-
bertat s’hi acosten i els contesten. Què 
es deuran explicar?

Si et gires cap al cantó de les vies, 
veus un parell de “casilles” de la Renfe, 
una d’elles la cuida un matrimoni afec-
cionat als trens. La “casilla” ve a ser 
com un centre social del món del ferro-
carril; un bonic hobby.

Un cop passes per sota del pont dels 
dos rius trobes a la riba del Llobregat 
un passeig amb pollancres imponents. 
Aquest tros de camí és molt suggerent: 
catifes de fulles del groc al negre pas-
sant per marrons, ataronjats i grisos a 

l’hivern; tonalitats del verd i lluentors 
platejades a la primavera; i a principis 
de l’estiu, el color blanc fet pel polsim 
que desprenen les flors i que cobreixen 
el terra com de cotó fluix. Llàstima de 
les llaunes i plàstics que alguns des-

aprensius deixen per terra com si es 
tractés d’una deixalleria.

Al llarg d’aquest tram, quan és temps, 
es veuen els pescadors esperant pa-
cientment que piqui l’ham alguna carpa 

o bagra mentre la família passeja el 
gos, els nens juguen o es mengen un 
entrepà. D’altres pescadors, solitaris i 
estàtics, asseguts vora el riu amb la 
canya de pescar sembla que rumiïn i... i 
rumiïn.

Alguns caminants arriben fins aquí i 
giren cua cap al poble; d’altres conti-
nuen fins a la fàbrica de Cal Sant Jaume, 
enrunada des de fa molts anys. Sols li 
queda la façana principal que misterio-
sa s’aguanta enmig de les maleses, les 
escombraries i la brossa, com un gran 
decorat amb l’im¬ponent xemeneia al 
fons. Quina pena que s’acabi d’esfondrar! 
Potser s’hi podria fer alguna cosa?

És un escenari surrealista, íntimament 
lligat al nostre passat tèxtil. Davant Cal 
Sant Jaume hi ha un parell de plataners 
molt vells que s’imposen amb les seves 
copes exuberants. Aquí acaba un altre 
punt del camí.

Els més valents continuen cap a la fà-
brica dels Carburos, passant per sota 
el pont dels catalans per on transita el 
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ferrocarril de la Generalitat. El pont, 
popularment s’anomena “Pont de 
l’Horta”. Als marges del riu encara hi ha 
alguns cultius de regadiu i dins una 
verneda salvatge, oculta, encara hi raja 
la font. Anys enrere era visitada per 
gent de Boades i altres indrets per fer-
hi alguna esqueixada o un pa amb 
tomàquet els capvespres d’estiu quan 
el sol no era tan piquent. El camí con-
tinua per una gravera cap als Carburos, 
una gran indústria on s’hi fabricaven 
elèctrodes. Fa anys va ser una de les 
fàbriques més importants de la comar-

ca, donant treball a gent de diferents 
indrets que al final van acabar esta-
blint-se als pobles de les rodalies de 
Boades. De la fàbrica dels “Carburos 
Metálicos SA”, aquest era el seu nom, 
es continua fins a l’arrabal de Boades 
tot passant carretera enllà per davant 
de Cal Roc, Cal Cruselles, Cal Rafel i 
arribar al nucli de Ca la Francisca, Cal 
Tet i Cal Vilaseca, i tot passant pel 
costat de Cal Cadevall es continua ca-
rretera enllà fins a la masia del Rubió, 
on prop de Cal Barceloní es troba la 
cruïlla que va en tres direccions: una 

cap al Pont de Vilomara, l’altra cap a 
Vallhonesta i la que baixa cap a Sant 
Vicenç de Castellet, opció que agafen 
molts caminants.  Aquesta ja és una 
senyora caminada, però encara hi ha la 
que fan els que estan molt entrenats o 
els ciclistes. Pugen cap a l’ermita de 
Sant Pere de Vallhonesta per baixar 
cap a Sant Vicenç. Realment “la ruta 
del colesterol” dóna per molt.

 
Plogui o nevi (poquet),
faci calor o faci fred;
hi hagi núvols, hi hagi sol
sempre trobaràs algú
fent la ruta del colesterol.

Antolina Vilaseca
Febrer de 2008
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