
· La residència assistida i centre de dia celebra 14 anys.
· La Casa d’Andalusia dóna una pica baptismal a Vallhonesta.
· Sant Vicenç consolida la seva Fira del Vapor.

Adreça electrònica:
revista.elbreny@gmail.com

Imprimeix:
PrintDigital

Diposit Legal:
B-49.196-1974

Jordi Largo

SUMARI

SALUTACIÓ ALCALDE_pàg. 3

EL POBLE_pàg. 4-14

ESPECIAL FESTA MAJOR:
“LES FONTS DE 
SANT VICENÇ”_pàg. 12-13

APUNTS DEL NATURAL_pàg. 13

L’AJUNTAMENT
INFORMA_pàg. 16-18

ENTITATS_pàg. 19-20

INFORMACIÓ_pàg. 21

ESPORTS_pàg. 22

Redacció i administració:
c/ Maria Gimferrer, 20 - Sant Vicenç de Castellet

Periòdic d’informació local de 
Sant Vicenç de Castellet

Fundat l'any 1974

www.elbreny.com

N.388

Les Quixotades organitzen la festa 
amb una bona resposta de públic.

Juny 2013

ESPORTS_pàg. 22

EN AQUEST NÚMERO:
EL POBLE_pàg. 10

Una revetlla 
de sant Joan 
diferent

Pr
eu

 2
,5
0€

Fundat l'any 1974

Especial de Festa Major. Especial de Festa Major. 
Les fonts de Sant VicençLes fonts de Sant Vicenç Pàg.12-13



Tel. 93 833 06 11

BONA FESTA MAJOR!

Tres mides 
a escollir:
19x19cm
19x14cm
14x14cm

Àlbums exclusius a Àlbums exclusius a 

partir de 25€partir de 25€

Vine a veure’ns i t’informarem dels nostres packs 

d’àlbum perquè tota la família gaudeixi del seu.

VINE A LA VINE A LA 
NOSTRA NOSTRA 
BOTIGA I BOTIGA I 

PORTA’NS 36 PORTA’NS 36 
FOTOS DEL FOTOS DEL 
TEU ESTIU!TEU ESTIU!



3

Sant Vicenç de Castellet és un poble amb una situació geogrà-
fi ca privilegiada, a una hora de la platja, a la mateixa distància de 
la muntanya, amb unes bones comunicacions i una important 
riquesa històrica i patrimonial... Però si té un patrimoni especial 
i amb cert valor afegit, sens dubte som la gent que hi vivim; 
persones compromeses, que estimem el municipi i el seu entorn 
i que ens sentim orgullosos de ser santvicentins i santvicentines.

Aquest és el llegat més valuós que tenim com a poble; un 
patrimoni que hem de cuidar i de fomentar. Sant Vicenç de 
Castellet és terra d’acollida, des de sempre, i hem de ser ca-
paços d’encomanar aquesta passió a les persones nouvingu-
des, per a què es desenvolupi i creixi i ens permeti traspassar 
les fronteres. Hem de procurar aprofi tar aquest sentiment de 
pertinença i d’orgull pel poble per fer pinya i promoure la cohesió 
social, perquè tothom s’assabenti de què a Sant Vicenç som 
gent compromesa, generosa i hospitalària.

I des de l’Ajuntament volem fomentar aquest sentiment, volem 
estar al costat de les persones, contribuint a incrementar la 
integració i l’orgull per Sant Vicenç de Castellet. És per això que 
intentem acompanyar a la ciutadania en aquesta situació de 
crisi tant complexa que ens està tocant viure, incrementant el 
2013 els ajuts socials en un 60 % respecte de l’exercici anterior 
i fomentant l’ocupació local a través de la implementació del 
Projecte SOM-hi! per intentar passar aquesta etapa de la millor 
manera possible.

I també volem treballar per tenir un poble millor, amb més i 
millors equipaments, amb un full de ruta que ens ha d’ajudar a 
dibuixar el Sant Vicenç de Castellet del futur, segons us vàrem 
presentar a través del Pla d’Actuació Municipal 2012-2015: Sant 
Vicenç despert@! 

Amb aquest projecte transversal, i amb la implicació de pro-
fessionals, d’entitats, de comerciants i de persones de diferents 
àmbits promourem aquest sentiment i aconseguirem que el 
municipi brilli una mica més, i que la seva lluentor travessi les 
fronteres comarcals i porti, arreu, el nom del nostre poble i el 
valor i la il•lusió de les persones que hi vivim.

Ara tenim una bona ocasió per fer pinya, per cohesionar-nos, 
per alimentar aquest patrimoni del que parlàvem... Sortim al 
carrer i participem dels actes de la Festa Major; fruïm de la pos-
sibilitat que ens brinda el bon temps, l’ambient festiu i fem-nos 
una mica més grans, una mica millors.

Sant Vicenç +, Sant Vicenç suma...
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Aquest passat mes de 
juny, la Residència Assis-
tida i Centre de Dia de 
Sant Vicenç de Castellet, 
celebrava 14 anys, amb 
un bateria d’actes per 
tots els gustos i colors!

A principis de mes, co-
mençaven els actes de 
l’aniversari, amb un inter-
canvi intergeneracional 
amb l’Escola Puig Soler i 
la Residència.

Aquest intercanvi es va 
dur a terme el 12 de 
juny, on tot fent una vi-
sita guiada, a càrrec dels 
alumnes de 6è de pri-
mària, coneixíem l’escola 
i les seves instal•lacions 
(pati, aules, menjador, 
despatxos,etc.). Diven-
dres 14, era el torn de 
la residència, tres usua-
ris van mostrar tots els 
espais als alumnes i ho 
acompanyaven amb una 
breu explicació. Com a 
cloenda d’aquest acte, 
els nens/es i usuaris/
es, van realitzar una ta-
ller conjunt de Bosses 
aromàtiques.

Dissabte 15 de juny, va ser 
el dia de la Jornada de 
Portes Obertes.  Ens van 
acompanyar al jardí de la 
residència, l’Il•lustríssim 
Alcalde Joan Torres, la 
Regidora d’Ensenyament , 
Benestar Social i Salut Sra 
Glòria Torner, la Regidora 
de Participació Ciutadana 
Sra Carme Jiménez,  fa-
miliars, amics, van poder 
gaudir d’una bona jorna-
da, amenitzada per una 
fantàstica interpretació 
dels usuaris/es de ‘La 
Vida es bella’ i l’actuació 
musical a càrrec del grup 
Arrels Musics, més d’un i 
d’una cantaven i ballaven 
les cançons interpreta-
des. Tots els assistents 
van poder visitar i trobar-
se amb les dues exposi-
cions que van preparar, 
uns sota el nom de ‘Què 
fem a la residència?’, on 
hi havia exposat moltes 
de les activitats i manua-
litats que es realitzen al la 
residència, i l’altre ‘Saps 
qui sóc?, un petit collage 
de fotografi es antigues 
dels residents/usuaris. 

Aquesta última va tenir 
molt d’èxit, ja que podien 
descobrir i identifi car qui 
era cada un, i mostrar la 
bellesa de quan eren jo-
ves.

Altres activitats que 
vàrem fer, com el video-
forum on es va projectar 

la pel•lícula de ‘El Dia-
rio de Noah’, l’actuació 
musical a càrrec del grup 
“Les veus de Valldaura”, la 
Gimcana Sensopercep-
tiva, el gran Bingo, els 
alumnes de l’escola Puig 
Soler ens van representar 
el seu ball de fi nal de curs 

i una gran celebració de 
la revetlla de Sant Joan.

Un dels actes més des-
tacats, i amb el que van 
divertir-se molt els usua-
ris/es, va ser amb el Di-
nar a la Fresca, el mateix 
dia de l’aniversari de la 
residència, 19 de juny.  
Estovalles de colors, 
globus, al carrer i amb 
un gran menú especial 
d’aniversari, van celebrar 
els 14 anys de Residència 
Assistida i Centre de Dia.

Per tancar aquest ani-

EL POBLE
La Residència Assistida i el Centre de Dia celebra els 
seus 14 anys!!
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Un curs més ha fi nalitzat 
i ha arribat el moment de 
celebrar-ho. Com cada 
any, l’AMPA de l’escola 
ha preparat un munt 
d’activitats per satisfer 
des dels més menuts als 
més grans. El dia 15 de 
juny tota la comunitat 
educativa es reuneix per 
celebrar l’esdeveniment. 
Pels més petits la jornada 
comença amb uns jocs 
d’aigua on més d’un surt 
força remullat. Les acti-
vitats segueixen amb un 
ball d’escuma per acabar 
de remullar-nos. Després 
toca reposar i agafar for-
ces amb un bon berenar: 
coca i xocolata. Un cop 

tips torna la marxa amb 
tot tipus de jocs, una ba-
tukada i ball discoteca 
pels petits de l’escola.

Finalitzat el torn dels 
petits, cap a quarts de 
nou comença el moment 
pels més grans, és l’hora 
del moment més emotiu 
del dia: dir adéu a una 
promoció que marxa de 
l’escola. El patí de l’escola 
presenta un aspecte im-
millorable per acomiadar 
la promoció 2012-13. Una 
catifa blava envoltada de 
cadires porta cap un es-
cenari que corona una 
enorme pantalla gegant. 
Un per un els alumnes de 

4t d’ESO desfi len per la 
catifa i pugen a l’escenari 
on de les mans dels seus 
tutors recullen l’orla i el 
birret que certifi ca la seva 
graduació. Moltes llàgri-
mes i emocions s’alliberen 
en l’escenari. L’acte 
s’acaba amb un sopar de 
germanor al mateix pati 
de l’escola. La jornada 
festiva s’acaba amb un 
ball discoteca per a tots 
els alumnes de l’ESO que 
fi nalitza al voltant de les 
3 de la matinada.

Igual que els més grans de 
l’escola, els altres cursos 
que fi nalitzen una etapa 
educativa, P5 i 6è, també 

tenen la seva particular 
festa de graduació en 
dies posteriors. També en 
un acte emotiu aquests 
alumnes diuen adéu a in-
fantil i primària respecti-
vament i començar amb 
il•lusió nous reptes dins 
la mateixa escola.

Un nou curs fi nalitza amb 
la sensació d’haver fet 
molta feina i molt ben feta. 
La cosa però, no s’atura 
aquí ja que ben aviat el 
nou curs està aquí i tot 
tornarà a iniciar-se amb 
les mateixes ganes de fer 
una bona feina.

Ferran

EL POBLE

www.autoescolagestio.com
 

| auto_gestio@hotmail.com

Fi de curs a l’Escola FEDAC Sant Vicenç – Mare de déu del Roser

versari, i com a cloenda 
d’activitats, divendres 28 
de juny, van passar tot 
el matí a la fresca, amb 
esmorzar inclòs. Aquest 

dia es van realitzar totes 
les activitats al jardí del 
centre.

Per part nostra, agrair a 

tots i a cada un dels, que 
van venir a celebrar el 14è 
aniversari amb nosaltres. 
Esperem que us ho pas-
séssiu igual de bé que 

nosaltres i que gaudís-
siu molt de les activitats 
i actes.
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EL POBLE

L’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet va 
aprovar, en el darrer ple 
ordinari, el dia 29 de maig, 
dues mocions: una favor 
de la sobirania fi scal i una 
altra contra la Delegación 
del Gobierno i Llanos de 
Luna. Totes dues van ser 
presentades i aprovades 
pels grups municipals 
d’ERC i CiU, a iniciativa 
d’ERC. 

El primer text sobre la 
sobirania fi scal que havia 
proposat ERC als porta-
veus per presentar con-
juntament –abans del ple- 
va ser rebutjat, i després 
de negociar-lo fi nalment 
ERC i CiU van presentar 
una altra proposta, menys 
explícita. El text inicial 
d’Esquerra demanava que 
s’exercís ja la sobirania 
fi scal i que s’ingressessin 
l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tri-
butària de Catalunya. Tot i 
la rebaixa de contingut del 
text, i com es va explicar 
durant el ple, Esquerra va 
considerar que l’important 
és consensuar aquest ti-
pus de mocions per do-
tar d’unes bones bases el 

procés cap a la indepen-
dència. La moció insta a 
l’AMI a consensuar un 
calendari d’actuació 
conjunta que agluti-
ni el màxim nombre de 
municipis per exercir la 
sobirania fi scal i al Go-
vern a treballar coor-
dinadament amb les 
associacions munici-
palistes del país per a 
la creació de la hisenda 
pròpia. En tot cas, els im-
postos que paguem, tenim 
tot el dret d’administrar-
los nosaltres, és el més 
just i efi cient. Per a ERC, la 
sobirania fi scal no és no-
més un acte simbòlic, sinó 
que ajuda a agafar múscul 
i experiència al Govern en 
la creació d’una hisenda 
catalana pròpia. 

Pel que fa a la moció que 
demana la supressió de la 
Delegació i el cessament 
de la delegada Llanos de 
Luna, el text expressa el 
rebuig a les polítiques re-
centralitzadores i fi scalit-
zadores del procés de so-
birania del poble català. La 
Delegació de Govern ha 
presentat contenciosos 

administratius contra 
diversos municipis, en-
tre ells el de Sant Vicenç 
de Castellet, per haver 
aprovat mocions a fa-
vor de la independèn-
cia i de penjar estela-
des, així com en contra 
de penjar la bandera 
espanyola. Això subjuga 
els símbols nacionals de 
Catalunya i acords demo-
cràtics presos per repre-
sentants polítics escollits 
democràticament en unes 
eleccions.  

Preguntes –tot i estar 
ben presentades- sen-
se resposta per part de 
l’equip de Govern

En el punt de preguntes, 
el Govern va respondre 
amb molta concreció pre-
guntes sobre el projecte 
Som-hi. També es va res-
pondre a la pregunta so-
bre què passava a la plaça 
de l’Ajuntament, que havia 
patit diverses obres i talls 
de trànsit després de la 
reforma, ja fa un any. Però, 
en canvi, a un seguit de 
preguntes –presentades 
en l’anterior ple ordinari, 

també per escrit- sobre 
les dates de concessió 
de la llicència de prime-
ra ocupació i activitat del 
supermercat Bon Preu, el 
projecte de construcció i 
concessió de la llicència 
d’obres de la benzinera, 
l’acta de comprovació ini-
cial i la concessió de per-
misos i llicències de fun-
cionament, només se’ns va 
dir que ara ja comptaven 
amb la llicència i que si 
volíem saber les dates ens 
adrecéssim als serveis te-
rritorials. 

Agraïment d’ERC al se-
cretari de l’Ajuntament, 
Roger Cots

ERC Sant Vicenç vol agrair 
públicament la feina feta 
durant els darrers anys al 
secretari de l’Ajuntament, 
Roger Cots, que deixa el 
seu càrrec. Esquerra vol 
remarcar la professiona-
litat, compromís, respon-
sabilitat i tracte proper de 
Cots, a qui desitja molta 
sort en la seva nova etapa. 

ERC Sant Vicenç

A proposta d’ERC, l’Ajuntament de Sant Vicenç es mostra a 
favor de la sobirania fi scal i en contra de Llanos de Luna
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EL POBLE

El Passat dia 19 de maig, 
amb motiu de la Ballada 
de Gitanes a Sant Vicenç 
de Castellet, ens va visitar 
la Núria Parlón, alcalde-
ssa de Santa Coloma de 
Gramanet i diputada al 
Parlament de Catalunya 
pel PSC. En arribar va ser 
rebuda  per l’executiva 
del PSC de Sant Vicenç 
de Castellet, el primer se-
cretari de la federació Ba-
ges, Berguedà i Solsonès, 

Sr. Cristòfol Gimeno i pel 
secretari d’organització i 
diputat al parlament de 
Catalunya pel PSC, Sr. 
Ramón Serra.

Una vegada feta la pre-
sentació i un petit par-
lament, i abans de sortir 
al balcó per gaudir de la 
festa, va saludar a tot 
el consistori i va sig-
nar al llibre d’honor de 
l’ajuntament de Sant Vi-
cenç de Castellet. PSC St Vicenç de Castellet

L’escola Montserrat de 
Sant Vicenç de Castellet, 
de formació professional, 
està treballant per acon-
seguir oferir el curs vinent 
l’únic grau de Comerç In-
ternacional que es farà a 
Catalunya en modalitat 
dual. La formació profes-
sional dual combina els 
centres formatius i les 
empreses en el procés 
formatiu dels alumnes, 
per tal que puguin entrar 
en contacte amb entorns 
laborals reals. Aquesta 
modalitat ja s’està apli-
cant en diversos centres, 
però l’escola Montse-
rrat seria el primer que 
l’oferiria en els estudis de 
Comerç Internacional.

El centre ja compta amb 
el compromís de Pimec 
Catalunya Central i de la 

Cambra de Comerç de 
Manresa, que donen su-
port al projecte. Ara, el 
centre busca la compli-
citat de les empreses del 
Bages perquè també s’hi 
sumin i accedeixin a fer 
part de la formació dels 
alumnes. Amb aquest 
objectiu, dilluns vinent 
tindrà lloc una trobada 
a la Cambra de Comerç 
de Manresa a la qual s’ha 
convocat a empreses que 
puguin estar interessades 
en participar en el pro-
jecte. També hi assistirà 
el coordinador territorial 
d’ensenyaments profes-
sionals a la Catalunya 
Central, Antoni Cornu-
della.

La formació profes-
sional dual

Amb aquesta modali-

tat, l’alumne rep part de 
la formació en el centre 
de formació professional. 
L’altra part l’obté mit-
jançant les activitats for-
matives i productives en 
l’empresa. La fl exibilitat 
organitzativa de la for-
mació professional per-
met acordar, mitjançant 
un conveni entre el centre 
i l’empresa, aquesta dis-
tribució de la formació.

L’estada a l’empresa es 
divideix en dues fases. En 
la primera, l’alumne s’hi 
incorpora per realitzar 
unes pràctiques i adap-
tar-se al funcionament 
de l’empresa. En fi nalitzar 
aquest període, s’inicia 
l’estada remunerada en 
modalitat de contracte o 
de beca, atenent als cri-
teris d’accés prèviament 

acordats entre l’empresa 
i el centre de formació.

Per a l’empresa, això sig-
nifi ca recuperar el model 
d’aprenent garantint una 
formació professional 
que millori la qualifi ca-
ció i el desenvolupament 
personal dels joves; i dis-
posar de personal quali-
fi cat adaptat a les seves 
necessitats i format en el 
seus processos i cultura 
empresarial. I a l’alumnat 
li permet compaginar la 
formació al centre i en 
una empresa del sector 
amb un contracte o beca, 
desenvolupar el poten-
cial professional, apren-
dre en situacions reals de 
treball, adquirir experièn-
cia professional, i millorar 
l’ocupabilitat.

Núria Parlón visita Sant Vicenç amb motiu del Ball de Gitanes

L’Escola Montserrat de Sant Vicenç es planteja fer l’únic grau 
dual de Comerç Internacional de tota Catalunya
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Ara que anem tancant el 
curs escolar 2012/2013 
i comencem a pensar el 
proper, és un bon moment 
per fer un repàs emocio-
nal que no pas metòdic 
del què ha suposat.

CARA: 
Els nostres nens i nenes 

són més grans en tots els 
sentits.

L’espai de l’Escola va 
esdevenint un espai obert 
a la població. Aquest curs 
ha acollit des de la cele-

bració del 50è aniversari 
de la coral al Vent, pas-
sant per la presentació 
d’un llibre sobre Jacint 
Verdaguer i fi ns a la 6a 
trobada de dones del Ba-
ges. O les mateixes acti-
vitats que hi hem realitzat 
l’Escola Municipal de Mú-
sica i l’Escola Puigsoler. O 
les activitats i trobades 
esportives del club Tae-
kwondo i del Quilombo 
Capoeira.

Recordarem aquest curs 

per l’engegada de l’hort 
de l’Escola, on d’una for-
ma o altra hi han parti-
cipat tots els alumnes, i 
d’on, la majoria, han po-
gut recollir-ne algun pro-
ducte i, fi ns i tot, posar 
una parada a la sortida de 
l’escola que ens va per-
metre recollir diners per 
als planters i llavors de la 
propera temporada.

Però sens dubte el re-
cordarem per la partici-
pació al projecte Come-
nius, “Europe in stories” 
un projecte d’intercanvi 
escolar que sota la idea 
de compartir les històries 
que confi guren el llegat 
cultural d’Europa i les his-
tòries i contes que des de 
l’àmbit local de cada país 
enriqueixen aquesta his-
tòria comuna, vol posar 
en contacte els ciutadans 
dels països europeus i 
fomentar la utilització de 
l’anglès com a llengua de 
comunicació.

Aquest projecte que ha-
via de posar en contacte 
a 7 escoles de diferents 
països d’Europa, fi nal-
ment es va veure reduït a 
dos escoles a més de la 
nostra, la  Polish Primary 
School No. 84 Waleriana 
Łukasi�skiego de Varsò-
via (Polònia) i  la Ziraat 
Muhendisleri Ilkogretim 

Okulu d’Ankara (Turquia).

El curs el vam començar 
amb una trobada de mes-
tres a Ankara, per a plani-
fi car el treball i s’acabava a 
fi nals de maig a  la nostra 
població, quan acollirem 
a una trentena de mem-
bres de les dues escoles, 
entre mestres i alumnes. 
Van ser quatre dies farcits 
de contacte, però també 
de passejada pel territo-
ri (Sant Vicenç, Manresa, 
Montserrat, Barcelona).

 I va ser en el darrer 
dia d’estada que vam 
celebrar, després de la 
recepció que es va fer a 
l’Ajuntament, l’acte més 
multitudinari i emotiu, a la 
sala polivalent Imma-Va-
lentí de l’Escola, en el qual 
es van repartir els premis 
a les activitats escolars 
que s’havien realitzat du-
rant el curs; l’intercanvi de 
records i les representa-
cions de dos contes en 
àngles. Els alumnes de ci-
cle mitjà van representar 
la rateta que escombrava 
l’escaleta  i els alumnes 
de cicle superior van re-
presentar el conte català 
que aportem al projecte, 
en Patufet. Un acte que 
van acabar d’arrodonir 
tres mestres de l’Escola 
Municipal de Música, in-
terpretant unes peces del 

repertori tradicional ca-
talà.

Malgrat el sobre esforç 
que va suposar la orga-
nització de la trobada, 
ens vam quedar amb les 
ganes de poder compar-
tir més coses amb els 
nostres convidats i amb 
el plaer de poder con-
templar com els nostres 
alumnes i els alumnes 
de les altres escoles es 
van trobar per a realitzar 
activitats comunes i van 
poder “fer servir” l’anglès, 
un dels objectius del pro-
grama, com a idioma de 
comunicació.

Sense solució de con-
tinuïtat avui, però, ja co-
mencem a preparar el 
viatge que farem amb 
els alumnes de 6è, du-
rant la primera setmana 
d’octubre, a Varsòvia.

CREU:
Parlant d’Escola Pública 

Catalana, no ha estat un 
curs fàcil.

Hem viscut un nou curs 
amb retallades, per part 
del Govern de la Gene-
ralitat, bàsicament de 
mestres. Tot i que no hem 
perdut mestres si que du-
rant dos anys hem aug-
mentat considerablement 
el nombre d’alumnes (més 

EL POBLE
Escola Puigsoler: un curs amb cara i CREU
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de 50) mantenint la ma-
teixa i escarransida plan-
tilla . 

Hem viscut l’angoixa de 
trobar solucions a un pro-
blema que semblava que 
no tornaria a passar al 
nostre país, la manca de 
recursos a les famílies per 
a garantir l’alimentació 
dels nostres nens i nenes.

Hem viscut els atacs sis-
temàtics al model edu-
catiu català que basa 
l’acollida dels alumnes no 
catalanoparlants, a partir 
del procés d’immersió lin-
güística. Un procés reco-
negut internacionalment i 
amb el qual es pretén que 
els nostres alumnes aca-
bin els seus estudis amb 
el domini del català i el 
castellà i, a poder ser, de 
l’anglès.

Però hem viscut, sobre 
tot, amb l’amenaça que 

aviat es podria conver-
tir en realitat, d’una re-
visió de la llei espanyo-
la d’educació (la LOCME 
o llei Wert) que signifi ca 
una recentralització del 
sistema educatiu de tot 
l’estat; la consideració de 
l’educació com un servei 
que pot donar qui vulgui 
i no com un dret fona-
mental que ha de garantir 
l’Estat i el canvi del pa-
radigma de l’Educació per 
passar de l’Escola com 
a eina de formació tant 
personal com intel•lectual 
a  ser una senzilla eina 
d’instrucció per a supe-
rar els obstacles que en 
forma de revalides aniria 
col•locant l’Estat. En de-
fi nitiva un plantejament 
ideològic que ens por-
taria a un model escolar 
més desfasat del que es 
va esdevenir amb la pro-
mulgació, en plena dicta-
dura, de la Ley General de 

Educación de 1970.

No és cap broma dir 
que el senyor Wert sap 
el que vol:”Españolizar a 
los alumnos catalanes”; 
crear la mà d’obra barata 
que l’Europa “alemanya”  
necessita tenir al sud del 
continent; deixar en les 
mans de l’economia pri-
vada les obligacions de 
l’Estat.

Són molts els front 
d’aquesta crisi, però no 

sé si som prou conscients 
del que es pot esdevenir 
en un futur si els precep-
tes ideològics, que pretén 
aquesta llei, s’imposen.

La marea groga (mo-
viment de defensa de 
l’Escola Pública) no hauria 
de ser un moviment de 
pares i mestres, cal que 
esdevingui un moviment 
de tota la ciutadania.

Joan Baptista Costa. 
mestre

L’Escola Montserrat de Sant Vicenç celebra l’acte de cloenda 
de curs amb 250 assistents, entregant beques i reconeixements 
als alumnes
 L’Escola Montserrat de 

Formació Professional, de 
Sant Vicenç de Caste-
llet, ha celebrat l’acte de 
cloenda del curs 2012-
2013 amb l’assistència 
d’unes 250 persones, entre 
ells la mateixa fundadora 
de l’escola, Maria Àngels 
Vidal, i l’alcalde del muni-
cipi, Joan Torres. La fes-
ta, que es va celebrar al 
pavelló municipal, va servir 
per fer entrega de les orles, 
certifi cats, beques i reco-
neixements als alumnes. 
Entre altres, es van entre-
gar els següents guardons:

• Beca Andreu Vidal Bo-
nells (millor alumne de 
cicles de grau mitjà): Es-
tefania Nebot (Gestió Ad-
ministrativa)

• Beca M Àngels Vidal Me-
sull (Millor alumne de Pro-
va d’accés a cicles de grau 
superior): Jessica Soto.

• Beca Àngel Mauriz Prada 
(Millor alumne de grau su-
perior): José Antonio Roca 
(Administració i Finances)

• Reconeixement a la 
Perseverança (a l’alumne 
que ha fet un esforç i un 
progrés més alt durant el 
curs): Raul Baez (Prova 
d’accés a grau superior)

• Beca a l’Excel•lència (a 
l’alumne amb millor ex-
pedient acadèmic de tota 
l’escola): Melània Garcia 
(Administració i Finances)

 Novetats per al curs 
vinent

Abans de tancar aquest 
curs, l’Escola Montserrat 
ja ha posat les bases per 
al proper en què s’oferiran 
un munt de novetats als 
alumnes. Algunes de les 
més destacades són el 
Grau de Comerç Interna-
cional en modalitat dual, 
que assegura 5 mesos de 
feina als alumnes mentre 
estan estudiant; la possi-

bilitat de treure’s el curs de 
monitor de lleure mentre 
s’estudia Educació infantil; 
o bé la campanya “Ensen-
yament gratuït” que ofe-
reix els cicles de grau mitjà 
de forma gratuïta, sense 
haver de pagar quotes 
mensuals.

CatPress, serveis 
de comunicació
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El dia 16 de juny de 2013 
l’Escola de Ballet Margarita 
va presentar en el Teatre 
Solé Mas de Navarcles, un 
gran festival de dansa de 
gran qualitat. Tan els pe-
tits com els mitjans i grans 
ens van delaitar amb uns 
ballets amb músiques molt 
adients.

Aquest any varen pre-
sentar uns números de 
musicals d’Opera com la 
Traviatta, Madamme Boter– 
fl y, i un número excepcio-
nal recordant a la Whitney 
Houston ballada amb una 
escenografi a impecable i 
extraordinària per les més 
gran de l’escola de dansa.

També ens van presentar 
un fado de música por-

tuguesa , la música de la 
pel•lícula de ”La Misión” 
amb uns efectes musicals 
i de llums impressionants. 

El teatre estava ple de 
gom a gom i totes les per-
sones al sortir ens felicita-
ven per haver pogut gaudir 
d’aquest espectacle.

Esperem que l’any que bé 
puguem presentar de nou 
un espectacle com porta 
aquesta escola d’esforç, 
tècnica i disciplina.

Moltes gràcies a totes les 
persones que van assistir 
a aquest festival tot es-
perant que el pròxim any 
puguem gaudir de nou 
amb un espectacle com el 
d’enguany.

Festival de dansa de l’escola de ballet Margarita
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Quixotades és una nova 
entitat santvicentina for-
mada per somniadors i 
somniadores amb ganes 
de complir somnis i desi-
tjos. El Quixot és per a ells 
un model a seguir. Boig 
però al•lucinant, somnia-
dor, generós, valent, noble i 
lluitador. Ell lluitava per allò 
que desitjava, feia realitat 
el que somniava i per això, 
s’acaba de crear aquesta 
associació on tothom pot 
formar-hi part.

Justament, Les Quixota-
des van ser les encarrega-
des d’organitzar la revetlla 
de Sant Joan d’aquest any. 

Al llarg de la tarda es van 
fer diverses activitats a la 
plaça de l’Ajuntament per 
a totes les edats com per 
exemple globofl exia, di-
buixos i manualitats, hen-
na, maquillatge, bàsquet, 
malabars,...

Al vespre, la part més pro-
tocolària amb l’arribada de 
la Flama del Canigó va tenir 
cabuda en aquesta cele-
bració i es va llegir el tra-
dicional manifest i es va fer 
una sardana conjunta en 
una plaça no gaire plena.

De cara a la nit, les Quixo-
tades van tornar a organit-
zar bona part de la festa 

que va durar fi ns a altes 
hores de la matinada or-
ganitzant un sopar popular 
i tota una sèrie de concerts 
on hi van actuar Els amics 

del Sergi, Yorubahia i Crò-
nics Crncs. Tot va acabar 
amb diferents DJ’s punxant 
música per tal que no de-
caigués la gresca.

Clínica Dental

Dr. M. Casas
Revisió buco-dental gratuïta

10% de descompte en tots
els tractaments

C/Creixell, 23

tel. 93.833.20.51
08295 Sant Vicenç de Castellet

16810mcr@comb.cat

EL POBLE
Una nova revetlla de Sant Joan organitzada amb 
molt bona nota

Tots els anunciants de EL BRENY us desitgem 
BONA FESTA MAJOR D’ESTIU!!!
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ESPECIAL FESTA MAJOR
Les fonts de Sant Vicenç
El nostre poble no esta com altres pobles, massa 
ben proveït de brolladors d’aigua. Intentarem fer 
un recorregut pels indrets de les fonts que resten 
i les que només resten,malaguanyadament en la 
memòria.

LA FONT  DE LA TEULA. Estava situada junt el riu 
Llobregat, gairebé sota el pont, junt el camí d’accés a 
al Pas dels Carros (també gairebé desaparegut). La dita 
popular diu que el foraster que bevia aigua de la Font de 
la Teula ja no marxava del poble. Segons notícies hi ha 
el projecte de restaurar la Font i l’entorn. Confi em que 
sigui ben aviat.  

A on era LA FONT DE LA TEULA                          

LA FONT DE LA COSTA, situada a mitja muntanya del 
Ciment, està molt degradada. L’aigua que raja està sub-
ministrada pel Servei Municipal SOREA. Convindria  fer-
hi una neteja a fons així com també repassar les escales 
i les baranes que s’han deteriorat. L’ampolla de plàstic i 
el cubell de fe, no son massa ecològics. La pica tampoc 
es desdiu del conjunt.    

LA FONT DE LA COSTA en la actualitat 

LA FONT DE L’ESCLETXA encara que el seu raig es 
intermitent, segons sigui un any de pluges més o menys 
abundant, es troba al fi nal de les Roques Altes; a la 
dreta on comença el camí vell de Vallhonesta, junt en 
un vessant de la muntanya del Ciment. Conservada re-
lativament bé, encara dona servei.  

LA FONT DE L’ESCLETXA
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LA FONT DE BALSAMU-
LLER riera de Castellet 
amunt, camí del Clot del 
Tufau, és una més de les 
que hem de certifi car la 
seva desaparició. No fa 
gaires anys algú s’hi pro-
veïa del líquid element.

Sobre la mateixa barria-

da hi ha la FONT DEL FITER, 
actualment impracticable, 
veïna del nostre terme 
municipal.

Existeix  la FONT DE CAL 
SANT JAUME DE VALLHO-
NESTA,  al costat de la er-
mita, font de les dites de 
clot, al igual que la FONT 

DEL LLUIS, situada a la pe-
drera de Cal Padró i que la 
extracció de la pedra ha 
fet desaparèixer. 

En el record queda la 
FONT DELS ENAMORATS, 
al pla de Les Vives, lla-
vor d’un projecte de Parc 
Municipal, ara ocupat per 

l’empresä Albasa ̈ . 

Segurament hi ha oblits 
i errors involuntaris pels 
que en demano disculpes 
anticipades.

 Josep Bach i Casanovas.

Ben al contrari que aques-
tes fonts, hi ha una colla de 
fonts desaparegudes com 
LA FONT DELS OCELLETS 
situada al camí que puja a 
Les Vives, ara convertit en 
carretera d’accés a les naus 
industrials. La poca aigua 
que brolla es perd lamenta-
blement, ja que potser amb 
una petita obra es podria 
aprofi tar.  

A les mateixes Roques Altes, 
junt al torrent da Cal Sant 
Joan de Dalt, encara que 
molt enrunat hi ha el pou de 
la FONT SAIOLA que proveïa 
de agua al veïnat. 

Un altre font perduda és la FONT DE CAL BALET 
situada riu avall a la que es tenia accés per unes 
escales tallades al pas dels vianants. Com aquella, 
tota la part del Llobregat està molt descuidada i no 
és recomanable aventurar-se.         

Accés a LA FONT DE CAL BALET       

APUNTS DEL NATURAL
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Sant Vicenç consolida la seva Fira del Vapor
Amb només cinc edicions, 

la Fira del Vapor de Sant 
Vicenç comença a ser un 
referent a tota la comar-
ca com una fi ra única am-
bientada a la primera del 
segle XX al nostre poble. 
Enguany, el bon temps va 
acompanyar al llarg del 

dissabte 1 i diumenge 2 de 
juny i es van poder celebrar 
totes les activitats progra-
mades per aquell llarg cap 
de setmana. Totes les en-
titats culturals i esportives 
santvicentines, així com 
persones a títol individual 
van poder fer una esplèn-

dida fi ra on cal destacar 
les representacions tea-
trals com l’arribada del 
ferrocarril o la força de la 
indústria. Com a novetats 
d’enguany, va haver-hi un 
recorregut pel llegat ferro-
viari santvicentí i el tea-
tre de la Societat Coral 

l’Estrella va acollir l’hora 
del vermut on es van fer 
diverses representacions. 
A part de les demostra-
cions de cuina, també va 
haver-hi les ja tradicionals 
cercaviles històriques, jocs 
per a la mainada i balls de 
tot tipus.

Santi Comas i Josep Chertó

Àlbum de la 
Fira del Vapor
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GUANYADOR 
DEL PASTÍS DE 
CAN POSTRES

El guanyador d’aquest mes, del 
pastís que Can Postres sorteja men-
sualment, és J. Subirana   amb el 
número de soci 194. El guanyador 
agraciat, haurà de passar per la 

Biblioteca de Sant Vicenç a retirar 
el val que l’acrediti. Després es po-
sarà en contacte amb Can Postres 

per recollir el premi.

L’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 
destina 20.000 euros a 
les empreses i els autò-
noms del municipi que 
contractin persones en 
situació d’atur durant 
el proper mes. En el 
marc del projecte SOM-
hi! es vol potenciar la 
contractació d’aquelles 
persones del munici-
pi que no tenen feina a 
través de la subvenció 
dels nous contractes 
que es fi rmin. 

Les subvencions

Les subvencions con-
sisteixen en 700 euros 
per a aquells contractes 
que es formalitzin i que 
tinguin una durada de 
tres mesos i de 1.000 
euros per a als contrac-
tes de sis mesos. Són 
susceptibles de rebre 
aquesta subvenció els 
contractes formalitzats 
des del passat 1 de gener 
i fi ns el dia 20 de juliol. 
Aquest paquet d’ajudes 
s’adreça a les empreses 
i autònoms del municipi 
que contractin persones 
empadronades a Sant 

Vicenç de Castellet amb 
una antiguitat mínima 
d’un any i que estiguin 
en situació d’atur els 
darrers tres mesos com 
a mínim. Les sol•licituds 
s’hauran de presentar a 
l’OAC de l’Ajuntament 
en un model normalitzat 
que es pot descarregar 
a la pàgina web www.
svc.cat. Les bases de 
les subvencions també 
es poden consultar a 
aquesta adreça.

CatPress, serveis 
de Comunicació

L’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet ha 
aconseguit eliminar de 
manera notòria la po-
blació de coloms al mu-
nicipi durant els darrers 
mesos. A través d’una 
campanya de l’empresa 
Bioacústic, especia-
litzada en el control 
de plagues d’aus, s’ha 
aconseguir reduir fi ns a 
un 85% el nombre de 
coloms. De febrer a juny 
s’han eliminat un total 
de 156 aus a través de 
les gàbies situades en 

quatre punts del muni-
cipi (carrer París, Tèx-
til Montserrat, edifi -
ci de l’antic Consorci 
d’Iniciatives del Bages 
Sud i zona esportiva).

Col•laboració de la 
ciutadania

La regidoria de Sa-
lut de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet 
demana col•laboració 
ciutadana a la població 
per reduir el nombre de 
coloms i insisteix que 
està prohibit alimen-

tar aquestes aus. En 
aquest sentit, assenya-
la l’entorn de la plaça 
de l’Onze de Setembre 
com un dels punts en 
què es dóna menjar als 
coloms i que cal evitar. 
El consistori aconsella 
els propietaris de pisos 
i cases que en cas que 
tinguin obertures a les 
façanes o a les cober-
tes les tapiïn per evitar 
l’establiment dels co-
loms. 

CatPress, serveis 
de Comunicació

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
destina 20.000 euros a empreses i autònoms 
que contractin persones aturades

L’AJUNTAMENT INFORMA

Sant Vicenç de Castellet elimina el 85%
de la població de coloms al municipi de
febrer a juny

El projecte de 
la Biblioteca
Les obres per construir 
el futur equipament de 
la Biblioteca a la plaça 
Clavé van començar 

el juny de l’any passat 
i es van aturar el mes 
de novembre. El termini 
d’execució havia de ser 
de quinze mesos i l’obra 
hauria d’haver fi nalitzat 
el setembre. El projecte 
de l’Ajuntament inclou la 

construcció de la nova 
Biblioteca, un auditori, 
una sala polivalent i una 
sala d’exposicions.

Marc Codina
CatPress, serveis de

Comunicació
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Les accions per fomentar la participació formen 
part del Pla d’Actuació Municipal que planteja 400 
compromisos adquirits per al període 2012-2015 
en el marc del projecte participatiu “Sant Vicenç 
despert@”. En la majoria d’ocasions es tracta de 
petits detalls, actituds i sumes de sinergies per fer 
possibles petits canvis en el dia a dia en un moment 
on plantejar grans obres i accions és difícil. Es pre-
veuen actuacions en matèria d’integració i cohesió 
social, cultura, desenvolupament, seguretat, for-
mació, salut i benestar, ciutadania i administració. 

L’AJUNTAMENT INFORMA
Sant Vicenç de Castellet 
impulsa la Comissió de Joves 
en el marc de les accions 
per fomentar la participació 
ciutadana
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha presen-
tat la Comissió de Joves del municipi en el marc de 
les accions de participació ciutadana de la legislatu-
ra actual. El nou grup està format per una quinzena 
nois i noies amb inquietuds i amb ganes d’implicar-se 
en el dia a dia del municipi. La Comissió de Joves 
és fruit del treball en matèria de participació ciuta-
dana que porta a terme l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet durant els darrers mesos. El consistori 
ha elaborat una diagnosi del municipi en matèria 
de participació i compta amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona per plantejar noves accions. 
El document destaca les capacitats del municipi 
que compta amb una seixantena d’entitats i apunta 
el compromís de l’Ajuntament i la motivació de la 
ciutadania com dos elements clau per potenciar les 
accions en aquest àmbit.

Noves accions
L’Ajuntament prepara noves accions en matèria de 
participació ciutadana a mitjà termini. La regidoria 
de Participació Ciutadana treballa en l’organització 
d’una jornada que fomenti la implicació dels veïns 
de Sant Vicenç de Castellet el proper mes d’octubre. 
En paral•lel, des de l’Ajuntament es reservarà una 
partida en el capítol d’inversions en els pressupos-
tos de 2014 amb l’objectiu que la ciutadania esculli 
a què destinar aquesta inversió.

Comissió de joves
La nova Comissió de Joves ha tingut el suport de 
la regidoria de Joventut de l’Ajuntament i neix amb 
l’objectiu de dinamitzar l’oferta juvenil del municipi. 
El grup és heterogeni, s’anomena Quixotades i està 
format per una quinzena joves a partir de 16 anys 
que treballen des del mes de març i s’han estrenat 
darrerament amb l’organització dels actes de la 
revetlla de Sant Joan. Tenen la seva seu al Casal 
de Joves “El Rkó” i es reuneixen setmanalment per 
compartir inquietuds i preparar actes adreçats al 
col•lectiu més jove.

Pla d’Actuació Municipal

L’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet ha 
desencallat el confl icte 
que impedia executar les 
obres de construcció de 
la futura Biblioteca a la 
plaça Clavé. El consistori 
ha acceptat la sol•licitud 
de resolució contractual 

per mutu acord que ha 
presentat l’empresa Ex-
cover a través de la qual 
renuncia a les obres i als 
90.000 euros que de-
manava per continuar 
el projecte. Amb aquest 
acord l’Ajuntament i Ex-
cover signen el tanca-

ment de l’obra i a partir 
d’ara el consistori podrà 
tornar a licitar els tre-
balls que resten pen-
dents i adjudicar-les a 
una altra empresa cons-
tructora. La voluntat de 
l’equip de Govern és que 
passat l’estiu es puguin 

reprendre les obres per 
fer realitat l’equipament. 
El consistori donarà llum 
verda a la resolució pre-
sentada per l’empresa 
Excover en un ple ex-
traordinari convocat 
aquest dijous a la nit.

CatPress, serveis de comunicació

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
tornarà a licitar les obres de la futura Biblioteca 
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Divendres 12

A les 20:30h
Presentació @Sant 
Vicenç; un nou canal 
de comunicació entre 
l’Ajuntament i la Ciuta-
dania.
Sala d’Actes de l’Ajuntament
A continuació
ENTREGA DE 
CERTIFICATS
A l’alumnat dels cursos del 
Punt TIC
Sala d’actes de l’Ajuntament

A les 19.30h
CERCATASQUES. 
A càrrec de Pi-kbé
Sortida de la Pl. de l’Onze de 
Setembre arribada a la Pl. de 
l’Ajuntament.

A les 22h
PROJECCIÓ DEL VIDEO 
PROMOCIONAL DE 
SANT VICENÇ
Plaça de l’Ajuntament
A continuació
PREGÓ DE 
FESTA MAJOR
A càrrec de la Coral Al 
Vent amb motiu del 50è 
aniversari

A les 23h
CORREFOC
Recorregut:  Pl. Clavé, Cas-
tellet, Maria Gimferrer, Pl. Ajun-
tament, St. Josep,Primer de 
maig, Francesc Macià, Mestre 
Massana, Gran, 
Pl. Onze de Setembre. 

A les 00.30h
CONCERT a càrrec de 
AUTOPUT
Plaça de l’Onze de Setembre

A continuació 
Música amb DJ 
Plaça de l’Onze de Setembre

Dissabte 13

A les 9h 
TORNEIG DE PETANCA
Pistes c/ Eduard Peña

De les 9 a les 19h
TORNEIG DE VETE-

RANS  DE FUTBOL 7
Camp de Futbol

De 10 a 14h i de 
16 a 20h
Va TROBADA DE MÒ-
DULS FERROVIARIS A 
ESCALA H0 DIGITAL
Sala de Cal Soler

A les 10.30h
MACRONATACIÓ  per a 
infants d’1 a 3 anys
Piscina Municipal
NOTA: Els infants han d’anar 
acompanyats d’adults
Activitat gratuïta pels usuaris 
de la piscina

A les 17h
NATACIÓ TORNEIG BA-
GES D’ESTIU
Piscina Municipal

A les 18h
BALL AMB DAVID CA-
SALS
Entrada gratuïta i obert a 
tothom
Esplai dels avis
Col·labora: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

A les 19.30h
1a TROBADA DE BATE-
RIES
A càrrec de músics de 
St. Vicenç i de la comar-
ca 
Pl. de l’Ajuntament

A les 22.30h
CONCERT DE FESTA 
MAJOR
A càrrec de l’Orquestra 
COSTA BRAVA
Plaça de l’Onze de Setembre

A les 24h
BALL DE FESTA MAJOR 
A càrrec de l’Orquestra 
COSTA BRAVA
Plaça de l’Onze de Setembre

Tot el matí
CONCURS 
A les 5.30h concentració 
al Bar Nuevo
De 7 a 12h pesca a la 
Zona de pesca controla-
da “Can Serra”. Repar-

timent de premis al Bar 
Nuevo
De 10 a 14h
Va TROBADA DE MÒ-
DULS FERROVIARIS A 
ESCALA H0 DIGITAL
Sala de Cal Soler

A les 10h
17a TROBADA DE PUN-
TAIRES
Carrer Maria Gimferrer

A les 21.30h 
CONCERT
A càrrec de la Societat 
Coral l’Estrella
Plaça de l’Ajuntament

Diumenge 14
 
A les 11h
MISSA DE FESTA 
MAJOR
Església Parroquial

A les 11.30h 
XXa TROBADA DE 
GEGANTS
Amb la participació de les co-
lles de Centelles, Fraga, Poble 
Nou de Manresa, Puigcerdà, 
Sant Feliu Sasserra, Sant Cu-
gat del Vallès, Sant Pere Mo-
lanta, Sant Vicenç de Torelló i 
Sant Vicenç de Castellet.
INICI DE LA 
CERCAVILA
Recorregut: Maria Gimferrer, 
Castellet, Gran, Prim, Creixell, 
Pl Clavé, Sant Joan, Secretari 
Canal, Gran, 1er. de maig, Maria 
Gimferrer i  Pl. Ajuntament

A continuació
BALLADA FINAL
Plaça de l’Ajuntament

A les 19.30h
ENCIERRO 
PAMPLONICA
Des de Pamplona et portem 
un encierro d’allò més divertit 
i segur. Nosaltres et posem 

“el chupinazo”, els toros, i una 
unitat mòbil de conya 
i la música, algún “capote” per 
si algú s’atreveix i tu només 
has de córrer i passar-t’ho bé. 
Per a totes les edats
Recorregut:  Pl. de 

l’Ajuntament, Maria Gimferrer, 
Castellet, Gran i Pl. Onze de 
setembre

A les 19.45h 
SARDANES
A càrrec de la Cobla 
Lluïsos de Taradell
Plaça de l’Ajuntament

A les 21h
XORIÇADA 
OUFERRADA POPULAR
Plaça Onze de Setembre
Preu: 3 €  Inclou: Xoriço 
+ dos ous ferrats 
+ pa + beguda 

A les 22h
X FESTIVAL DE DANSA
A càrrec de +K Dansa, 
Escola de Dansa Mar-
garita, Gimnàs Marca, 
Gimnàs del Pavelló i Tot 
Dance.
Plaça de l’Onze de Setembre

Dilluns 15

De les 11 a les 14.30h
AIGUA PARK
Un divertíssim parc de jocs 
aquàtics.
Plaça Onze de Setembre

De les 18.30h a les 
21.30h
HUMOR AMARILLO!!
Del programa de TV 
més esbojarrat et por-
tem les atraccions més 
divertides
Plaça Onze de Setembre

A les 22.30h
CASTELL DE FOCS
A càrrec de Pirotècnica 
Igual
Camp de Futbol
NOTA: accés pel carrer Maria 
Matilde Almendros

A les 23h
HAVANERES
A càrrec del grup 
PORT BO
Plaça de l’Onze de Setembre
Hi haurà Rom cremat

www.svc.cat 

Us desitgen 
BONA FESTA 

MAJOR!

ACTES FESTA MAJOR ESTIU ‘13
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Com ja és tradicio-
nal, l’Associació Cultural 
Col•lectiu El Breny munta la 
seva parada per la Fira del 
Vapor. En aquesta parada 
posem a la venda números 
per guanyar un pernil, gen-
tilesa de la botiga BonArea 

del nostre poble i enguany 
la guanyadora va ser la 
Lourdes Quesada. Esperem 
que li hagi anat de gust i 
donem les gràcies a tots els 
col•laboradors per donar-
nos suport.

ENTITATS
La Flama del Canigó

Enguany, que pels en-
torns que ha passat tan 
emblemàtica i històrica 
Flama, s’ha notat una 
important rebifada. Tant 
a Manresa com a Sant 
Joan de Vilatorrada, la 
Flama del Canigó ha tin-
gut una multitudinària 
participació, tant de pú-
blic com d’entitats cul-
turals locals.

La comitiva que cada 
any ens porta des del 
cim més alt del Canigó, 
també ha sigut més im-
portant i a l’hora de re-
collir la Flama feia goig 
tanta participació.

Un cop recollida la Fla-
ma, tant la de Manresa 
com la d’aquí a Sant Vi-
cenç (tenim la sort de 
recollir-la per dos in-
drets), és portada fi ns al 

cim de Castellet per es-
perar l’entrada al poble 
cap a les 8 de la tarda.

Allà, sort de l’acompa-
nyament de la gent dels 
Geganters que amb la 
colla de tabalers i fami-
liars fan la currua més 
nombrosa.

La desfi lada per el poble 
fi ns arribar a la plaça de 
l’Ajuntament va ser nor-
mal. Allà es va fer no-
tar un “tsunami” de tres 
dies de pont i revetlla, 
doncs només dues per-
sones “representaven” a 
tot el consitori local. El 
públic encara va ser més 
minso.

Evidentment que tothom 
és ben lliure de fer la re-
vetlla i el pont on més li 
vingui de gust, però se-

ria molt injust no saber 
valorar prou el dicurs 
que ens va fer la regido-
ra Carme acompanyada 
per Joaquim Casajuana, 
com el bon protocol de 
tot l’acte. Sense ser un 
acte multitudinari sí que 
ens va fer recordar tot el 
que representen els fets 
del 55 i del 59 per a tots 

els catalans.

Un fort aplaudiment per 
la gent del Centre Excur-
sionista, els Geganters i 
els qui van fer possible 
arribar un any més la 
Flama del Canigó fi ns a 
Sant Vicenç de Castellet.

Lourdes Quesada guanya 
el pernil d’El Breny
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ENTITATS

Diumenge dia 16 de 
juny de 2013 La Casa de 
Andalucía, de Sant 
Vicenç de Castellet va 
fer donació d’una pica 
baptismal a l’Ermita de 
Sant Pere de Vallhonesta, 
la missa i benedicció de 

la pica la va ofi ciar Mn. 
Francesc Xavier Bisbal 
rector de Sant Vicenç de 
Castellet, la missa va 
estar acompanyada pel 
Coro Rociero del Pont 
de Vilomara CANDELA 
VIVA. A l’acte hi van as-

sistir regidors de 
l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i del 
Pont de Vilomara, també 
va comptar amb la 
col•laboració del Centre 
Excursionista, encarre-
gat de la conservació 

d’aquest indret i de 
l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet. 
L’acte va seguir durant 
la tarda amb un dinar de 
germanor, cançons, 
música i ball.

Enguany La Penya 
Blaugrana de Sant 
Vicenç de Castellet, ha 
celebrat la festa de Sant 
Joan els dies 22, 23 i 
24de juny, fent amistat, 
Penya i Barça per 
Donostia, Biarritz, Sant 
Juan de Luz i altres in-
drets. Tot va anar molt 

bé com sempre, moltes 
visites ràpides però tot 
meravellós, aquí sempre 
plovent i tot estava molt 
verd. Tres dies que han 
passat molt ràpid  però 
el principal és que 
tothom ha quedat con-
tent i feliç.

La Casa de Andalucía de Sant Vicenç De Castellet, Fa donació 
d’una Pica Baptismal a L’ermita de Sant Pere de Vallhonesta

La Penya Blaugrana viatga al Pais Basc 



21

INFORMACIÓ

L’ACUDIT

Fcia . FÍGULS                                    Plaça Ajuntament , 7
Fcia. GINFERRER                                               C/ Gran , 34
Fcia. TORRAS                                                                          C/ E. Peña,30
Fcia. MOLINA                                                                       C/ Sant Joan de Dalt, 15

FARMÀCIES DE GUÀRDIA Difunts 
juny 2013

RAFAELA GALLEGO 
MORILLES

5/06

 
DOLORES CARBONELL

SANCHEZ
11 /06 - 89 anys

 
MARINA QUERO 

DELGADO
12 /06

 

www.autoescolagestio.com
 

| auto_gestio@hotmail.com

Plaça Clavé, 9 1r-1a
Sant Vicenç de Castellet
Tel. i Fax 93.833.47.43
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ESPORTS

El Club Taekwondo 
Castellet va tancar la 
temporada amb la cele-
bració d’una nova edició 
del torneig de Combat 
Infantil. L’acte va tenir 
lloc el diumenge 16 de 
juny a la sala Polivalent 
del Pont de Vilomara, a 
petició de l’AMPA de 
l’escola Pompeu Fabra. 
Aquesta edició, la nove-
na, a servit, un cop més 
per que els alumnes 
compresos entre els tres 
i els onze anys ensenyin 
al nombrós públic assis-
tent els progressos as-
solits durant l’any en 
l’especialitat de combat. 
Un cop més vàrem poder 
gaudir d’un gran èxit 
d’assistència i partici-
pació.

Una  representació de 
la resta de categories 
van dur a terme una ex-
hibició en diferents tèc-
niques, com són els 
pumses, trencaments, 
acrobàcies i com a no-
vetat tècniques amb es-
pasa, que van captivar 
als assistents a l’acte.
Aquests actes servei-

xen per reafi rmar el 
compromís de l’entitat 
amb valors com la cons-
tància, l’esforç, l’amistat, 
la disciplina i el respec-
te.
Seguint amb la línia 

dels darrers anys, nova-
ment els trofeus, han 
estat confeccionats 
amb materials reciclats. 
Enguany s’han utilitzat 
taps de conserves, ane-
lles de refresc i cartró 

per aconseguir unes es-
pectaculars medalles. 
Amb aquesta iniciativa, 
el club dona continuïtat 
a la seva tasca de sen-
sibilització en la con-
servació del medi am-
bient.
 Any rere any el Club es 

va consolidant com a 

referent a la comarca i 
contribuint així a la pro-
jecció del nostre muni-
cipi. Un cop més des del 
Club volem agrair la 
tasca de suport de 
l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet en 
favor de les entitats es-
portives com la nostra.

A l´hotel Palas de la  
població de La Pineda 
de Vila-Seca es va jugar 
entre els dies 23 i 28 de 
març la fi nal de 
Catalunya d´escacs per 
edats. Van participar-hi 
prop de quatre-cents 
nois i noies repartits en 
diferents categories 
d´entre sub-8 fi ns a sub-
18. A la categoria sub-18 
hi havia el santvicentí  
Aleix Jareño Badenas 
representant el seu club 
la Societat Coral Colon 
de Sabadell. En acabar 
les nou rondes va que-
dar en tercera posició 
fet que l´ha classifi cat 

per la propera fi nal es-
tatal a celebrar a 
Salobreña (Granada) 
aquest proper estiu. 
Paral•lelament al tor-
neig i fruit de les vic-
tòries aconseguides en 
el mateix va obtenir la 
seva segona norma de 
mestre català fet que 
l´apropa a obtenir aviat 
el desitjat títol.
Per acabar, comentar 

també, que en la darrera 
ronda del campionat de 
Catalunya per equips 
debutarà a divisió 
d’honor, la màxima ca-
tegoria dels escacs ca-
talans.

9è Torneig de Combat infantil al Taekwondo Castellet

L’Aleix tercer a la fi nal catalana d’escacs
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Us desitgem Bona 
Festa Major



Us desitja Molt Bona Festa Major


