Juliol 2014

www.elbreny.com

Periòdic d’informació local de
Sant Vicenç de Castellet

La Festa Major d’Estiu
torna amb més actes
per a tots els públics

Pàg.10

- Frases i dites del poble
- Crónica de les 12 hores de natació
- Exitosa actuació de l’Esbart Dansaire Santvicentí

Preu 2,50€

Fundat l'any 1974

SUMARI

Quinze
persones
imputades
per un
cas de
corrupció.

EL POBLE_pàg. 3 - 89
CARTES
A EL BRENY_pàg.
MAJOR_pàg910-11
ÀLBUM FESTA
GENT
DEL POBLE_pàg. 10
L’AJUNTAMENT
INFORMA_pàg.
12-13
APUNTS
DEL NATURAL_pàg.
11
LENTITATS_pàg.
’AJUNTAMENT14 - 17
INFORMA_pàg.
11
TRIBUNA_pàg. 18
ENTITATS_pàg.
12 - 13
CARTES A EL BRENY_pàg.
19
COL·LABORACIONS_pàg. 14 - 15
APUNTS DEL NATURAL_pàg. 19
ESPORTS_pàg. 16
ESPE. FESTA MAJOR_pàg. 20 - 21
RACÓ GASTRONÒMIC_pàg. 17
CINEMA_pàg. 22
CINEMA_pàg. 18
INFORMACIÓ_pàg. 19
23
INFORMACIÓ_pàg.

Un jutge ha imputat tres exalcaldes
i tres exregidors de diversos partits
per la urbanització del sector de la
Bòbila entre el 2002 i el 2007

EN AQUEST NÚMERO:
INFORMACIÓ_pàg.
19
_pàg. 18
22
CINEMA_pàg.

_pàg. 55
EL POBLE_pàg.

Foto: Jordi Largo

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

Adreça electrònica:
revista.elbreny@gmail.com

Imprimeix:

Diposit Legal:

PrintDigital

B-49.196-1974

N.399

2

D’INTERÈS
TELÈFONS

Ajuntament:
- Informació i oficines
- Fax
Àrea Bàsica de Salut (Ambulatori)
Biblioteca Vives Casajuana
Bombers (Manresa)
CAP Bages
Centre Hospitalari
Clínica Sant Josep
Clínica Veterinària
Clínica Veterinària CANIGAT
Col·legi Mare de Déu del Roser
Col·legi Montserrat
Col·legi Públic Sant Vicenç
Col·legi Públic Cal Soler
Comissaria de Policia (Manresa)
Consorci de Formació (CFIBS)
Correus
Creu Roja: Oficines
Deixalleria municipal
Escola Bressol El Niu
Esplai d’avis
Farmàcia Fíguls
Farmàcia Gimferrer
Farmàcia Torras
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93 833 52 24
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93 833 04 62
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93 833 14 05
93 833 02 55
93 833 16 73

Farmàcia Molina
FECSA (Informació)
FF.GG.CC. (Estació)
Funerària del Bages
Funerària Fontal
Funerària Fontanova
Gas Natural
Guardia Civil
Hospital de Sant Andreu
Hospital General de Manresa
IES Castellet
INEM (Manresa)
Jutjat de Pau
Mossos d’Esquadra
Parròquia de Sant Vicenç
Policia Local (Oficines)
RENFE (Estació)
Residència d’avis
Serveis Socials
SOREA (Aigües i conservació)
Taxis (Parada de St. Vicenç)
Taxis (Ràdio Taxi Manresa)
Xamba (Punt d’Inf. Juvenil)
Zona esportiva
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93 833 09 60
93 877 45 75
93 875 16 44
93 875 06 06
93 875 00 44
93 833 00 17
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93 833 01 02
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93 833 30 13
93 833 14 26
93 833 11 02
93 833 09 13
93 833 06 08
93 874 40 00
93 693 06 40
93 833 14 18
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Circula els laborables del mes d’agost
Servei fins a Martorell Enllaç

HORARIS D’AUTOBUSOS

Circula dissabtes i festius
Circula fins a Martorell Enllaç i continua fins a Bcn-Plaça Espanya
amb parada a totes les estancions

/Dies feiners

El Pont de Vilomara – Sant Vicenç de Castellet – Castellgalí
Pont de V.
*06.30 07.30
09.30
11.30
*13.30
St. Vicenç
*06.45 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 *13.45 14.45
Castellgalí
*07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 *14.00 15.00
St. Vicenç
*07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 *14.15 *15.15
* Els dissabtes i el mes d’agost el servei no disposarà dels horaris assenyalats

Parades
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-
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-
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Sant Vicenç de Castellet: Guardia Civil, Plaça del Pi, La Farinera; El Pont de Vilomara: Plaça Santa Margarida, Marquet Paradís; Castellgalí: La Fàbrica, Ajuntament, Rotonda Olivera, Plaça Joan Cadevall, Camí de Montserrat, Carrer Ametllers, Carrer del Teatre, Rotonda
Olivera, Ajuntament, Polígon Pla del Camí
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Informació de l’ANC perquè la gent s’apunti
a la Via Catalana i reservi plaça d’autocar
Sant Vicenç de Castellet per la Independència organitza autocars per a la
Via Catalana 2014! Com en anys anteriors, se sortirà de l’esplanada del costat
del pavelló, aquest any cap a 2/4 de 3
del migdia. Per apuntar-se, poseu-vos en
contacte amb algun dels membres de
l’ANC Sant Vicenç (Jordi Palma, Pep Ambròs, Joan Riudalbàs, Adriana Delgado,
Montse Cinca, Sílvia Tardà, Carles Vilaseca, Sandra Oliva, Valentí Carrera, Roser Fernández...), envieu correu a santvicastellet@assemblea.cat amb dades de
contacte o aneu a les botigues del Josep
Maria Llovet (plaça de l’Ajuntament) o
del Daniel Pous (carrer Gran).

Cada plaça d’autocar val 10 euros i
s’han de donar les següents dades: Nom
i cognoms, DNI, correu o núm. telèfon de
contacte. Hem d’omplir els autocars de
Sant Vicenç i la V! Perquè Volem Votar!
D’altra banda, us passem els enllaços a les webs i xarxes socials
de la campanya Ara és l’hora, que
han iniciat l’ANC i Òmnium Cultural.
Web: www.araeslhora.cat
Twitter: @araeslhora
Facebook: Ara és l’hora
Instagram: @araeslhora
Youtube: araéslhoraTV

Edició:
Associació Cultural
Col•lectiu El Breny
Director:
Jordi Largo
Redacció:
Montse Solà
Jordi Largo
Mireia Besora
Núria Molina
Àngel Tamayo
Josep Chertó
Joan Montsech
Col•laboradors:
Ferran Besora
Montse Colomer
Antolina Vilaseca
Santi Comas

Les III Jornades Independentistes organitzades per JERC-ERC Sant Vicenç tindran lloc els
dies 19 i 20 de setembre
ERC i JERC de Sant Vicenç organitzaran les III
Jornades Independentistes els propers dies 19
i 20 de setembre, amb
l’objectiu de portar el
debat sobre la independència i el nou país que
volem a tots els santvicentins. Com és habitual,
se celebraran uns dies
després de la celebració
de la Diada Nacional de
Catalunya i la Via Catalana, aquest any de nou
a Barcelona. El divendres
19 serà reservat per als
més joves, amb un acte
i concert o sessió de DJ
a Can Soler, mentre que
l’endemà hi haurà una
xerrada i una botifarrada organitzada per ERC.
Hi haurà més informació
properament a https://
www.facebook.com/esquerrasvcastellet.

Col·labora:

Adreça:
C/ Maria Gimferrer 20
(biblioteca popular)
e-mail:
revista.elbreny@gmail.com
www.elbreny.com
Manteniment web:
David Sanz
Disseny gràfic:
Alba Malo

Jornades Independentistes 2013, amb Alfred Bosch

Distribució:
Jordi Trillo
Imprimeix:
Printdigital
EL BRENY accepta i agraeix totes
les col·laboracions que es facin,
sense garantir-ne en cap cas la
seva publicació. Encara que no és
necessari que els autors signin els
seus articles, és imprescindible que
els originals tinguin nom i DNI,
sense els quals no es publicarà cap
col·laboració. Podeu deixar les
vostres col·laboracions al c/Maria
Gimferrer, 20 a la Biblioteca Popular
“Salvador Vives Casajuana”, a
l’adreça electrònica revista.
elbreny@gmail.com o bé a
qualsevol membre de l’Associació
Cultural Col·lectiu EL BRENY. Els
acudits no expressen l’opinió de
cap persona o entitat; simplement
són acudits.

Amb el suport de :
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Adriana Delgado, escollida cap de llista d’ERC a Sant Vicenç
de Castellet per a les properes eleccions municipals
La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Vicenç
de Castellet va triar en assemblea
general Adriana Delgado Herreros
com a cap de llista per a les properes eleccions municipals del maig
del 2015. La candidata a l’alcaldia
va ser escollida per unanimitat per
militants, simpatitzants i amics el
passat 11 de juny.
Adriana Delgado, que va ser presidenta del Consell Comarcal durant els dos primers anys de l’actual
legislatura, és regidora i ocupa el
càrrec de portaveu del partit a
l’Ajuntament santvicentí. Delgado
va ser l’única candidata, avalada
per l’executiva local, que considera
que s’ofereix un canvi, “pel perfil
diferent als anteriors alcaldables”
i una continuïtat alhora a la llista
republicana, per la mateixa trajectòria de Delgado a ERC, que va ser
número 2 a les anteriors municipals,
després de Jaume Masats.
L’objectiu d’ERC és governar i
recuperar l’alcaldia a Sant Vicenç,
que s’havia aconseguit el 2003 durant un any i mig en coalició amb
CiU, però que es va perdre per una

moció de censura que va donar el
càrrec al PSC. ERC va tornar a governar amb CiU a la següent legislatura i en aquesta es troba a
l’oposició després que pactessin
CiU i PSC.
En la seva presentació, Delgado va explicar que la candidatura
d’ERC defensarà el municipalisme i
un model de poble republicà, basat
en una concepció de base igualitària de les llibertats dels ciutadans,
prioritzar el bé comú i la participació de la gent en els afers públics i a

partir de valors com el treball, el
compromís, l’honestedat, la convivència i el respecte a les persones,
la sostenibilitat i la implicació en la
vidalocal.
A l’assemblea, el president de la
secció local, Jordi Palma, va fer un
balanç positiu del darrer any de
feina, quan va entrar l’executiva
que encapçala, destacant la reactivació de la JERC, l’organització
d’actes al municipi, com les jornades independentistes, i la presència
a les xarxes socials.

ERC Sant Vicenç de Castellet proposa la creació d’una comissió de dinamització de l’eix cultural Ateneu
Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Vicenç de Castellet
proposa que es creï una comissió
o grup de treball que vetlli per la
dinamització i promoció del nou eix
cultural del poble, que serà molt
més que l’edifici acollidor de la biblioteca. El nou centre, on hi havia
l’Ateneu, a la plaça Clavé, disposa
d’altres espais (auditori, sala polivalent i sala d’exposicions), que
necessitaran d’una organització
i gestió sostenible per treure’n el
màxim rendiment.

La comissió podria estar formada
per representants polítics i tècnics
de l’Ajuntament, de la biblioteca i
d’entitats i/o particulars vinculats
a l’àmbit de la cultura santvicentina
i hauria de vetllar per la planificació,
dinamització i bon funcionament
dels diversos espais de l’eix cultural.
La comissió hauria de prioritzar les
actuacions que caldrà portar a terme al centre en un pla director. Si
aquest sorgeix de l’Ajuntament, ERC
s’ofereix a formar part de l’equip
redactor, com també d’aquesta comissió.

ERC considera que és un bon moment per demanar-ho, quan encara
hi ha temps per organitzar aquesta iniciativa. Esquerra creu que des
de l’Ajuntament s’ha de facilitar la
presa de decisions a la ciutadania
perquè la participació ciutadana és
un eix clau en el desenvolupament
del municipi, i més enllà. Cal buscar la intervenció de la població
en la consolidació de projectes que
dissenyen el futur del poble i en la
gestió del dia a dia, no només en
qüestions puntuals i simbòliques.
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Recreació a la Plaça de l’Ajuntament per la commemoració del
Tricentenari
Els actes per commemorar el Tricentenari a Sant Vicenç van començar amb la
conferència “La campanya
catalana del 1713-14. Epíleg
de la Guerra de Successió
espanyola”, a càrrec del Dr.
Francesc Xavier Hernàndez
Cardona, a la Biblioteca.
El diumenge 22 de juny,
a la Plaça de l’Ajuntament,
es va poder viure un campament austricista de la
Guerra de Succeció, amb

instruments, vestimentes
i recreació de les inscripcions dels soldats, la batalla... Els fets foren narrats
per la Iolanda Soler i representats pels Miquelets de
Catalunya, el Regiment de
Sant Narcís de Girona i els
Hússers Hongaresos.
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Quinze persones imputades per un cas de corrupció
Un jutge ha imputat tres exalcaldes i tres exregidors de diversos partits de
Sant Vicenç per la urbanització del sector de la Bòbila entre el 2002 i el 2007
Durant aquest mes de juliol i després de la Festa Major, el Jutjat
d’Instrucció número 4 de Manresa
ha imputat de diversos delictes urbanístics diversos alcaldes que van
governar el nostre poble entre els
anys 2002 i 2007. Joan Montsech
(PSC), Valentí Carrera (ERC) i Glòria
Torner (PSC) han estat imputats per
un presumpte cas de corrupció al
voltant de la urbanització del sector de la Bòbila juntament amb 12
persones més, on s’inclouen tres
exregidors de diferents partits polítics, tècnics que havien treballat a
l’ajuntament, dos caps de l’empresa
que va executar les obres i l’exgerent
de l’empresa municipal Promucast
(que ja no existeix).
Després d’una investigació duta a
terme durant l’últim any per l’àrea
de delictes econòmics i urbanístics
de la Guàrdia Civil i del departament de Territori de la Generalitat, s’ha arribat a aquesta resolució on el jutge considera que hi ha
prou indicis probatoris per imputar els quinze investigats de delictes de prevaricació, suborn, tràfic
d’influències, falsedat documental
i contra l’ordenació del territori. A
més, aquesta mateixa resolució
parla de diversos incompliments
urbanístics al voltant del projecte
d’urbanització de la Bòbila, diversos
regals de pernils o cobraments de
300.000 euros en negre.
Joan Montsech va ser alcalde de
Sant Vicenç fins l’any 2003 i entre el 2004 i 2006. Valentí Carrera
va ser-ho entre el 2003 i el 2004
i Glòria Torner entre el 2006 i el
2007. A banda d’aquests tres exalcaldes, també han estat imputats
l’exregidor d’Hisenda, Vicenç Sáez
(PSC); l’exregidor d’Obres Públiques, Josep Manel Serrano (PP) i

l’exregidor d’Urbanisme, Magí Giralt, que des del 2004 va ser integrant del grup mixt, després de CiU
l’expulsés per transfuguisme.
Rafael Arcas, és un altre del imputats destacats ja que era l’exgerent
de l’empresa Promucast i que es
va encarregar de licitar les obres
d’urbanització de la Bòbila. Aquesta empresa va ser creada durant
la primera etapa com a alcalde de
Joan Montsech i va ser eliminada
l’any 2007 amb l’arribada del nou
govern de CiU i ERC.

de les obres de la urbanització de
la Bòbila, ja que segons sembla, el
preu a què es van pagar els terrenys
no coincidien amb els que s’havien
estipulat en el concurs públic. També, a l’hora d’aprovar-se el projecte
bàsic i la memòria, hi haver alguna
irregularitat com la substitució de
determinades zones verdes per zones d’aparcaments. El jutge també
afegeix que durant la concessió de
les llicències d’obres, de parcel·lació,
d’activitat i de primera ocupació, es
va ometre el compliment d’alguns
requisits legals.

Altres imputats que hi figuren són
l’exsecretari de l’Ajuntament, diversos arquitectes i tècnics municipals
d’aquella època així com també dos
germans responsables de l’empresa
que van fer les obres.

A més a més i segons la resolució
judicial, també s’haurien produït diversos pagaments en maletins per
valor de 300.000 euros en negre,
regals de pernils i pagaments de
dietes dels imputats entre altres.

La resolució detalla algunes irregularitats que van ser comeses
presumptament durant l’execució

Tots quinze imputats han estat citats a declarar davant el jutge els
propers 14 i 15 d’octubre.
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Comunicat de l’Ajuntament en relació a la construcció i rehabilitació del complex immobiliari La Bòbila entre els anys 2002 i 2006
En relació a les informacions publicades durant les
darreres hores des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet es manifesta el següent:
-L’Ajuntament es posa a disposició de la justícia per
aclarir els fets que s’investiguen entre els anys 2002 i
2006 en relació a la construcció i rehabilitació del complex immobiliari La Bòbila.
-El consistori respecta el procés judicial iniciat i remarca
que els fets que s’investiguen afecten alguns responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament entre els anys 2002
i 2006.

-L’actual equip de Govern ha col•laborat en tot moment
amb els agents de la policia encarregats del cas i ha
aportat tota la informació requerida. Des de l’any 2013 el
consistori ha facilitat tota la documentació administrativa que se li ha requerit.
-Finalment, des de l’Ajuntament es confia plenament en
l’actuació de la justícia i també es respecta el dret de presumpció d’innocència de les persones imputades. Amb la
voluntat de defensar els interessos generals del municipi
l’Ajuntament no descarta personar-se com a acusació
particular en el procés judicial iniciat.
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Comunicat del grup municipal de CIU de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
En relació a la informació publicada al diari Regió 7 (divendres 18 de
juliol de 2014) respecte al presumpte cas de corrupció al voltant del
projecte de la Bòbila, el grup municipal de CiU a Sant Vicenç de
Castellet expressa la seva plena
confiança amb la justícia, alhora
que demana celeritat en el procés i
respecte ...en el dret de la presumpció d’innocència. Tanmateix lamenta la gravetat dels delictes i la repercussió que sens dubte poden
tenir pel nostre poble.

El Jutjat d’Instrucció 4 de Manresa
ha imputat un total de 15 persones,
entre les quals hi ha tres ex-alcaldes i tres ex-regidors dels partits
del PSC, ERC i PPC, i Magí Giralt,
membre no adscrit a cap grup municipal en la data investigada, ja
que fou expulsat del grup de CiU per
trànsfuga.
Per tant, CiU manifesta que cap
dels
seus
representants
a
l’Ajuntament ha estat imputat en
aquesta causa i que correspon a un

procés judicial que investiga legislatures anteriors a les eleccions del
maig de 2007. Els representants del
grup municipal de CiU que formen
l’equip de govern actual no tenen
cap relació amb els fets imputats ni
en el procés judicial iniciat.
Els membres d’aquest grup municipal resten a disposició de la justícia, esperant celeritat en el procés,
en benefici dels interessos generals
de Sant Vicenç de Castellet.

ERC Sant Vicenç de Castellet reclama a la justícia que actuï amb
celeritat per aclarir responsabilitats en la investigació de la urbanització de la Bòbila
Esquerra Republicana de Sant
Vicenç de Castellet mostra el màxim
respecte al procés judicial que investiga un presumpte cas de corrupció al voltant de la urbanització
de la Bòbila del municipi en què hi
ha 15 persones imputades, entre
elles l’exalcalde republicà Valentí
Carrera.

La imputació afecta de forma
genèrica aquestes 15 persones per
tal de garantir el seu dret de defensa i alhora establir les persones
responsables dels fets concrets.
ERC Sant Vicenç dóna tot el seu
suport a Valentí Carrera perquè
creu en la seva honorabilitat i integritat en la gestió de la cosa pública.

Per últim, Esquerra demana respecte per la presumpció d’innocència
de totes les
persones imputades i es posa a
disposició de la justícia per a
col·laborar en tot allò que calgui,
alhora que li reclama que actuï amb
celeritat en l’aclariment dels fets i
la depuració de les responsabilitats
de les persones responsables.

Comunicat de Glòria Torner
Davant les informacions aparegudes en els darrers dies, que afecten,
entre d’altres, a la meva persona,
pels fets suposadament ocorreguts entre els anys 2002 al 2007,
vull comunicar públicament el següent:
1- Vull deixar clar la meva innocència i declaro la meva honestedat amb totes les responsabilitats

públiques que he assumit des de
sempre.

millor pel consistori i pels veïns i
veïnes del poble.

2- Posant per davant els interessos del poble de Sant Vicenç de
Castellet, dels

Espero que aquesta decisió serveixi per seguir en l’actual línia de
treball de govern entre PSC I CIU
que ha donat en aquesta legislatura, progrés, avenços i resultats positius a Sant Vicenç de Castellet.

companys del grup municipal, de
L’agrupació local del PSC i també
de l’equip de govern actual, he decidit posar a disposició de l’alcalde
les meves responsabilitats de govern per tal de que ell decideixi el

LLIBRERIA ESTEL - Carrer Dr. Trias
EL KIOSC - Carrer Gran
ESTANC CANAL - Carrer Gran
LLIBRERIA CLAVÉ - Plaça Clavé
PERIÒDICS JUVÉ - Avda. Secretari Canal

Glòria Torner,
Regidora del PSC
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Sant Vicenç, en titulars
De ben segur tots els qui
llegiu aquest article haureu vist el nom de Sant
Vicenç , en grans titulars,
lligats a un presumpte cas
de mala gestió i corrupció
en el desenvolupament
dels terrenys de la Bòvila,
entre els anys 2002 i 2006.
Sobta molt que apareguin
ara notícies i presumptes
irregularitats de 8 o 10
anys enrere, i voldria
col·laborar a deixar ben
net el nom i actuació dels
polítics que varen intervenir en aquella operació
urbanística.
Vaig venir per primera
vegada a Sant Vicenç fa
poc més de 30 anys, per
raó del càrrec que en
aquell moment tenia a nivell del PSC a la Federació
XI ( Bages, Berguedà i
Solsonès), després vaig
continuar venint com a
Diputat al Parlament durant 16 anys, i finalment hi
vinc de tant en tant, pel
simple plaer de veure com
un poble ha aconseguit
esdevenir una petita ciutat.
Sempre que vinc o passo
a prop recordo com era el
poble 30 anys enrere. Un
poble on tot era per fer i
tot era per planificar i
arreglar. A diferència
d’altres municipis els primers anys de democràcia
municipal varen ser molt
convulsos i poc productius a nivell d’obtenció de
subvencions i execució de
projectes.
Inestabilitat
política, grups diversos i
dispersos no permetien la
necessària tranquil·litat
que ha de tenir un equip
de govern, per tramitar i
gestionar la seva transformació. Teníem un gran
poble, creuat per dues línies de tren, un pont envellit que no permetia la
doble circulació, molts
carrers i places per urba-

nitzar, una casa consistorial poc adaptada a les
necessitats del moment,
una
clara
mancança
d’infraestructures i equipaments de tota mena,
culturals, esportius, d’oci,
etc, amb edificis tancats
mostra del passat industrial, etc, etc.
El PSC tenia l’ambició de
transformar el poble i
traslladar aquí el que des
del
primer
moment
s’estava fent en pobles
veïns,arran les primeres
eleccions municipals del
79.
Volíem estabilitat política
per poder aconseguir
subvencions de tot arreu, i
posar al dia tot el que feia
falta. Finalment això va ser
possible, i recordo molt bé
tots els grans i petits projectes per tenir Caserna
de la Guàrdia Civil, ampliació del Pont, renovació
de la Casa Consistorial,
millora de tot l’entorn de
l’estació de RENFE, millora
dels passos subterranis,
urbanització de moltes
places i carrers, renovació
de la carretera del Pont de
Vilomara,
negociacions
per un enllaç adequat
amb la C-16, millora per
connectar amb el polígon
industrial, i una vintena
d’altres projectes i reformes urbanístiques que
van situar Sant Vicenç entre els municipis més actius de la comarca. I en
plena crisis (la anterior a
aquesta igualment molt
dura) es va crear el
Consorci del Bages Sud,
per formar i buscar feina
pels aturats...
Eren els anys en que presidia l’ajuntament l’alcalde
Martí Muns, un home bo,
honest, envoltat de gent
que treballava sense descans per posar el poble al
dia. Igual va fer Joan

Montsech, que el succeí, i
dedicà temps i esforços
en batallar per atrapar el
temps perdut. O la Glòria
Torner que continuà la feina, durant un curt lapse
de temps.
Tots ells del PSC, però el
mateix va continuar fent
Valentí Carrera d’ERC. Els
he conegut i he treballat
amb tots ells, i puc assegurar que l’ambició que
tenien era que Sant Vicenç
guanyés habitants i disposés dels millors equipaments i serveis.
No era fàcil, com ho és
ara, governar un ajuntament que necessita fer
tantes coses, amb tants
pocs recursos i pocs tècnics disponibles. El projecte de la Bòvila va ser un
d’essencial per adecentar
un gran espai, compaginant la neteja, adequació
i construcció de vivendes
i zones enjardinades, on
abans hi havia un descampat deixat i abandonat. En aquest projecte
com en altres del poble, es
poden trobar deficiències
burocràtiques, i administratives, però mai irregularitats o il·legalitats per
part dels polítics. El govern municipal tenia control polític per part d’altres
grups municipals, i control
extern per part dels partits, i de la Generalitat.
Estic convençut de la total
honestedat dels alcaldes

del PSC i del d’ERC, com
ara n’estic de l’alcalde actual de CiU.
Si alguna cosa es va fer
malament, s’ha de buscar
la causa, i sobretot el
causant, l’autor o autors.
Podia haver-hi hagut algun tècnic deshonest, o
deslleial. Si es coneix o si
es descobreix que caigui
sobre ell o ells tot el pes
de la llei, però no sembrem dubtes sobre els polítics i tècnics que varen
treballar abnegadament
pel futur de Sant Vicenç.
Que una poma podrida
no espatlli les altres. Que
la justícia faci la seva feina, si pot ser amb la màxima rapidesa possible i
podrem comprovar al final,
com cap representant del
poble, alcalde o regidor,
va cometre cap delicte.
Deixem també que l’equip
de govern continuï la seva
bona feina. El pacte CiU –
PSC està donant bons resultats i no és just que fets
passats puguin fer planejar algun dubte sobre una
persona que va estar
d’alcaldessa uns mesos.
Els dubtes quedaran esvaïts tant bon punt quedin
aclarits els fets.
Joan Roma i Cunill ,
President del Consell de
Federació del PSC i ex
– Diputat al
Parlament de Catalunya.
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Fotos: Jordi Largo, Santi Comas i Josep Chertó
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Fem memòria, som transparents!
Durant les darreres setmanes hem
treballat de valent per enllestir la
memòria 2013, un document que
recull tota la feina feta durant l’any
passat al municipi. Entenem que és
bàsic fer memòria i veure què s’ha
fet. Repetim l’experiència de l’any
passat en què el document va tenir una molt bona acceptació. Per
nosaltres és un exercici de transparència i responsabilitat amb tots
vosaltres. A més, complim el compromís adoptat al PAM 2012-2015
de donar-vos comptes sobre com
gestionem, des de l’Ajuntament, els
recursos públics. A través de les
diferents àrees veureu totes les iniciatives empreses. L’Ajuntament és
sensible a les dificultats que pateix
la ciutadania per sortir endavant.
Tots els que tenim el privilegi de
formar part de l’Ajuntament tenim
persones a prop que passen per
dificultats. Per això en el document
veureu un gran protagonisme de les
mesures destinades a la millora de
qualitat de vida de les persones. El
Projecte SOM-hi! va comptar amb
una inversió de 280.000 euros i va
aconseguit donar feina a 80 persones. A més, durant el primer trimestre d’enguany s’han constituït deu
noves activitats econòmiques.
A finals d’any també vam aprovar
una rebaixa d’impostos per aquest
2014 amb un descens del 5% en
el rebut de l’IBI i el 10% en la taxa
d’escombraries. La memòria és
com el treball de final de curs en
què plasmem tot allò que hem anat
fent i pensem que també ens ajuda
a escriure a poc a poc la història del
nostre municipi.
Durant els primers dies de juliol la
memòria quedarà penjada a la pàgina web, us convido a consultar-la,
val la pena!
Joan Torres, alcalde de Sant
Vicenç de Castellet Regidora de
Participació Ciutadana

Vuit municipis bagencs
poden estalviar més de
155.000 euros només
adequant les contractacions elèctriques
L’Agència Comarcal de l’Energia del
Bages (adscrita a l’Àrea de Territori
i Medi Ambient del Consell Comarcal) ha presentat els primers resultats de les seves accions després
d’un semestre d’assistència i suport
als ajuntaments de la comarca en
matèria d’energia. En aquesta primera fase, 8 municipis han signat el
conveni pel qual l’Agència es converteix en el seu gestor energètic
de capçalera, i les primeres dades
mostren que aquests 8 ajuntaments poden estalviar un global de
155.000 euros anuals en la factura
d’electricitat només adequant les
pòlisses més importants que tenen contractades i ajustant-les a
les seves necessitats reals. Aquesta
és la conclusió de l’anàlisi de 66 de
les 400 pòlisses contractades per
aquests municipis: Artés, Fonollosa,
Navàs, Santpedor, Sant Fruitós de
Bages, Sant Joan de Vilatorrada,
Santa Maria d’Oló i Súria
Un cop vist que el servei ja ha
començat a donar aquests interessants resultats, el Conseller de
l’Àrea de Medi Ambient, Xavier Codina, els ha presentat al Consell
d’Alcaldes del Bages que s’ha celebrat aquesta setmana per tal d’obrir
el servei a la resta de municipis.

Els serveis de l’Agència
Comarcal de l’Energia
L’adequació de pòlisses elèctriques consisteix bàsicament en
l’optimització de potències contractades, que sovint estan sobredimensionades i aporten una important càrrega econòmica a les
factures d’electricitat. L’Agència,
però, també presta un servei de
comptabilitat energètica als ajuntaments i desenvolupa el programa
de millora de l’eficiència energètica
a les escoles. Aquestes són les tres
línies d’actuació que s’han priorit-

zat perquè tenen un important potencial d’estalvi pels ajuntaments,
sense requerir grans inversions.
Per adequar les pòlisses, s’estudien
els subministraments elèctrics de
centres de consum públics: escoles,
ajuntaments, centres cívics, pavellons, pistes esportives, piscines,
biblioteques, enllumenats públics...
i s’analitzen les factures dels darrers 1-2 anys. Després es fa una
simulació per avaluar la potència
òptima a contractar en base als
valors històrics del maxímetre i els
preus i condicions de contractació i s’elabora un informe amb les
propostes d’adequació per cada
pòlissa.
Quant a la comptabilitat energètica, l’Agència de l’Energia gestiona
una aplicació que permet la introducció automatitzada de factures i
la detecció d’errors en la facturació.
El Consell Comarcal analitza les
factures i trasllada el resultat de
l’anàlisi a cada ajuntament per tal
que els municipis decideixin sobre
la conveniència de conformar les
factures o no. A més, els ajuntaments poden consultar les dades
de consum i facturació introduïdes
via internet.
D’altra banda, el programa de millora de l’eficiència energètica a les
escoles ja ha realitzat auditories en
6 centres escolars del Bages: termografies dels tancaments, anàlisi
general de consums, anàlisi general de l’enllumenat, detecció de
consums “vampírics” (nit, caps de
setmana…), detecció de mesures
d’estalvi low-cost, instal·lació d’un
mesurador elèctric, formació de
conserges i de l’equip directiu sobre
bones pràctiques, etc. Aquest 2014
es preveu ampliar el programa a 3
escoles públiques més dels municipis adherits a l’Agència i fer un seguiment de les escoles ja auditades
per impulsar l’execució de les propostes fetes de millora energètica.
CatPress

13

L’AJUNTAMENT INFORMA
El Bages posa en marxa un servei de mediació hipotecària per
evitar la pèrdua de l’habitatge per impagament d’hipoteca
La presidenta del Consell Comarcal
del Bages, Mercè Cardona, el conseller comarcal de Benestar Social
i Família, Joan Vinyes, la primera
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Manresa, Mercè Rosich, el diputat
de Benestar Social, Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, el director de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el degà del
Col·legi d’Advocats de Manresa,
Abel Pié, han presentat avui, a Manresa, el nou Servei d’Intermediació
en Deutes de l’Habitatge (SIDH),
que la Diputació ha posat en marxa
al Bages.
El SIDH ha començat a funcionar a Manresa aquest mes de juliol. Aquest servei, que la Diputació està desplegant per totes les
comarques de Barcelona, és fruit
de la coordinació amb Ofideute,
el servei de mediació hipotecària
de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu del SIDH, que compta
amb la col·laboració dels Col·legis
d’Advocats de Barcelona i de Manresa, és augmentar i estendre els
punts d’atenció a les famílies que
tenen problemes per afrontar els
deutes hipotecaris, així com establir una acció coordinada i un model i circuit únics de mediació en
tot el territori de la demarcació de
Barcelona.
Es tracta d’un servei gratuït
d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o
famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. Els ciutadans de la
comarca del Bages (excepte Manresa ciutat) hi poden accedir a través del Servei d’Atenció al Ciutadà
(SAC), emplaçat a l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell Comarcal
del Bages (Muralla de Sant Domènec, 24, baixos, Manresa). Els ciutadans de Manresa, a través dels
Serveis Centrals dels Serveis Socials de Manresa (Carretera de Vic,

16). Les famílies que s’adrecen al
SIDH, una vegada feta la comprovació de les condicions d’accés (ser
propietaris d’un únic habitatge que
s’utilitzi com a habitatge principal i
no poder afrontar el pagament de
la hipoteca), són entrevistades per
la persona lletrada especialitzada,
que fa una proposta de modificació
de les condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a Ofideute,
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que farà la mediació amb
l’entitat financera corresponent.
El conseller Joan Vinyes ha explicat
que en aquests moments el servei
ja està treballant amb 2 casos del
Bages i ha destacat el fet que “el
coneixement que els Serveis Socials tenen de la realitat comarcal
es permetrà que quan es detecti un
cas problemàtic que faci preveure
que en un termini curt de temps no
podrà fer front a la hipoteca, ja s’hi
podrà començar a treballar sense
esperar a l’execució hipotecària”.
Per la seva banda, la presidenta
del Consell Comarcal, Mercè Cardona, s’ha mostrat satisfeta per la
posada en marxa d’aquest servei
i ha remarcat el fet que “a vegades s’acusa l’Administració d’estar
allunyada del ciutadà. Avui demostrem que no és cert, que som al
costat de les persones, en aquest
cas en un tema tan sensible com és
l’habitatge”.
El desembre de 2012 la Generalitat
i la Diputació van signar un conveni
per coordinar els serveis de mediació hipotecària amb què comptaven les dues administracions. Amb

la signatura d’aquest conveni, el
servei Ofideute es coordina amb el
SIDH de la Diputació per oferir un
servei de proximitat a la ciutadania.
Ara el SIDH ja ha arribat al Bages.
Fins a aquest moment els ciutadans
de Manresa comptaven amb una
l’Oficina d’Intermediació Hipotecària, que va impulsar l’Ajuntament,
el juny de 2012, juntament amb el
Col·legi d’Advocats de Manresa. En
aquests dos anys de funcionament,
l’oficina ha rebut 125 sol·licituds
d’intermediació.
Punts SIDH en funcionament
Actualment estan en marxa els
punts SIDH de les comarques de
l’Anoia, el Berguedà, el Bages i el
Garraf, i alguns punts en municipis
del Baix Llobregat i del Barcelonès.
Però es preveu el desplegament territorial d’aquest servei de forma
progressiva per tota la demarcació
de Barcelona. De moment, funcionen 14 punts d’atenció: a Igualada,
Sant Sadurní d’Anoia, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del
Penedès, Viladecans, Castelldefels,
Santa Coloma de Gramenet, el Prat
de Llobregat, Gavà, Sant Adrià de
Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i
ara els dos punts de Manresa. En
aquests punts, s’hi han atès més de
1.000 famílies de les comarques de
l’Anoia, el Berguedà, el Garraf, l’Alt
Penedès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i s’han acceptat un 74%
de les propostes d’intermediació
amb les entitats financeres.
CatPress
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La Penya visita les bodegues Iniesta
El passat pont de Sant Joan, la Penya
Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet amb 50 Penyistes del Bages
vàrem anar d’excursió a la Manxa,
visitant Albacete, Júcar, Chinchilla i
les Bodegues Iniesta. De tornada a
València al Museu de la Ciència, fent
el dinar de comiat a Penyiscola amb
una fantàstica i boníssima fideuà.

Ha sigut un viatge que el recordarem sempre amb un bon hotel i la
gent molt amable a tot arreu.
Vull agrair a tots els amics com
sempre la puntualitat, harmonia i el
bé que tots junts ho passem.
Seguim fent poble, Barça i país.
Josep Gomáriz, el vostre amic.

A les Bodegues Iniesta vam fer
tres tasts de vins d’excel·lent qualitat i un bon dinar; a la tarda, visita
guiada per el “Abuelo” del jugador
Iniesta, un museu de retalls de diaris molt bonic i a més, es va deixar
fotografiar amb tots i amb molta
paciència.
Una visita recomanada a tots els
culés al poble de Fuentealbilla, on hi
ha un monument de l’Andrés Iniesta
fet de coure i alt com ell a casa del
“Abuelo” hi tenen la Penya Barcelonista, on tot el poble se l’estima
molt. Una visita a casa seva i molts
records és el que ens enduem cap
a casa nostra.

Dotzena trobada de plaques de cava
Un any més, la sala polivalent de
Cal Soler es va omplir d’afeccionats
al col·leccionisme de les plaques de
cava en la trobada que organitza
any rere any l’associació Ceps i
Manduca.
Aquesta
trobada
d’intercanvi ja comença a ser un
referent a tota la comarca del Bages
i tot el públic assistent va poder
veure un gran nombre de plaques
de cava de tot tipus. Com ja és habitual, tots els assistents que ho
desitgessin van poder obtenir una
placa
Artium
commemorativa
d’aquest certamen amb una fotografia de les Muntanyes Russes
santvicentines. També i com és tradició, al llarg de tot el matí es va
oferir un bon esmorzar amb una
bona capa de cava i es van anar
realitzant diferents sortejos de lots
de cava.
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Crònica de la 31a edició de les 12 hores de natació del Club
Natació Castellet dels dies 26 i 27 de juliol ( de les 16 h. del 26, a
les 4 h. del 27).
El dia 26 de juliol a les 16,00 h de la
tarda i, desprès d’haver fet la festa
final dels cursets de natació el mateix dia a les 11,00 del matí, amb la
participació d’uns 180 nens i nenes,
s’ha donat el tret de sortida a la 31a
edició de les 12 hores de natació
del CN Castellet.
Durant 12 hores s’han omplert els
8 carrers de la piscina. Cinc carrers
han estat coberts per 45 nedadors
del Club natació (9 per carrer) que,
segons la edat han fet 5 o 7 torns
de 15 minuts cada un d’ells. Un sisè
carrer ha estat ocupat per 43 ex
nedadors o simpatitzants del club
que han nedat 15 minuts i, algun
d’ells, 30minuts. El setè i vuitè carrers, han estat coberts per entitats
o agrupacions del poble de diferent
àmbits, ja sigui esportiu com cultural o d’altres. També hem tingut la
col·laboració d’algun club de fora
de Sant Vicenç, com el CN Navàs o
el CN Balsareny.
Durant les 12 hores hi ha hagut molt
ambient i molta participació i tot ha
transcorregut amb total normalitat.
Els resultats són els següents:
Nedadors dividits en 10 categories
segons la edat i, s’ha donat trofeu
als tres primers de cada categoria i
medalles als 4ts, 5ès, ... El nedador
que ha fet més mestres ha estat
Marc Trulls amb 5.325 metres i Alejandra Palomares amb 5.000 metres.
La participació del club ha anat des
de nens de 6 anys fins als absoluts.
Els resultats de tots els nedadors
els adjunto en un arxiu. També s’ha
donat una medalla de participació
a tots els nedadors. La del carrer
guanyador és més gran.
El total de metres dels 5 carrers
del club ha estat de 192.850 metres: Carrer 1: 38.900m Carrer 2:
37.950m. Carrer 3: 39.950m. Carrer
4: 37.800m
Carrer 5: 38.250m. El Carrer d’ex ne-

dadors ha fet un total de 32.725m.
i el dos carrers de les entitats i/o
agrupacions han fet un total de
71.700 m. Tots aquests metres sumats donen un total de 297.275
metres TOTALS.
La participació ha estat la següent:
- Nedadors club: .....................45
- Carrer ex nedadors
o simpatitzants: ...................43

A la entitat amb més participants
que ha esta la Colla de geganters
amb 24 membres.
Al nedador més jove: Lluc Arjona

La nedadora més jove: Arlet
Salada
Al nedador més veterà: Silvino
Montero.
La nedadora més veterana:
Emi Niño.

- Carrers entitats:...................281
TOTAL: ..................................369
- Entitats o agrupacions ......24
S’han donat els premis següents:
Totes les entitats que participaven
han rebut un trofeu de participació
i un petit obsequi per a cada participant (caixeta amb taps per les
orelles i una pinça pel nas) Premi al
ex nedador o simpatitzant que ha
fet més metres en el carrer 6: en
masculí ha estat Manuel Dorado de
Manresa i en femení Alba Romero
(ex nedadora del club).
Premi a la entitat que ha fet més
metres: Les velles glòries (ex nedadors nascuts els anys 74,75,76 77)
que han fet 5.400 metres.

Tofeu a la originalitat. Al grup
de teatre Cul-i-seu.
PREMIS ESPECIALS:
A la colla de Geganters i al
Club Hoquei Castellet per la
seva participació numero 20
A la nedadora i, ara membre de junta ,Miriam López Jiménez, que porta participant
durant 25 edicions seguides
en els carrers del club.
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Exitosa actuació de l’Esbart Dansaire Santvicentí,
en el 25è aniversari de l’estrena de les gitanes
Les entitats santvicentines són un
dels ingredients claus per a assegurar l’èxit de la Festa Major del
municipi. I una de les actuacions
més esperades és la ja tradicional
ballada de l’Esbart Dansaire Santvicentí, que dóna el tret de sortida a
la festa gran del poble.
Una setantena de balladors van ser
els encarregats de delectar els centenars d’espectadors que, el passat
5 de juliol, es van aplegar a la Plaça
11 de Setembre en una de les cites ineludibles per als santvicentins,
enguany amb un al·licient que la feia
encara més especial; el 25è aniversari de l’estrena de les Gitanes de
Sant Vicenç.

Dues hores de dansa i música van
transportar el públic assistent a les
diferents èpoques de la història de
l’Esbart Santvicentí, amb jotes, danses de nova creació i petites peces
dels grans muntatges que han marcat la direcció de l’entitat.
Un tastet de danses populars de
les Illes Balears va marcar l’inici de
l’actuació, que també va comptar
amb la frescor de les Enramades a
Baixa Mar, la màgia de les Pallareses,
la juguesca del Ball de la Castanya, o les Majorales, amb compassos
que recorden l’aire de la jota.
L’Escola de Dansa va jugar un paper
destacat en l’actuació, ja que els 35

nens i nens van tenir l’oportunitat
de mostrar el què han après durant
tot el curs. Un any més, van demostrar que l’esforç i la constància
són les claus de l’èxit. Des dels més
xics fins els més grans, van oferir
un repertori de danses tradicionals
que van fer les delícies del públic
assistent. Els Nans Vells, el Volta
Cap Aquí, el Ball de Sant Ferriol, La
Bolangera o el Tio Fresco són algunes de les danses que es van poder
veure el passat 5 de juliol, a càrrec
de l’Escola de Dansa.
El plat fort de la nit va arribar de la
mà de les tan aclamades Gitanes
de Sant Vicenç de Castellet, que
enguany complien 25 anys des de
la seva estrena, el 13 de maig de
1989, al Teatre de la Passió d’Olesa
de Montserrat. És per això que les 8
parelles de balladors estaven formades, en gran part, pels protagonistes de la ballada del 1989. A més,
l’Esbart va aprofitar l’efemèride per
homenatjar el coreògraf que les va
fer possibles, el desaparegut Eduard
Ventura.
Com ja és habitual, el públic es va
entregar en cos i ànima a la ballada, aplaudint, xisclant i, fins i tot,
movent-se al ritme de la música. És
segurament, aquesta clamor dels
espectadors el que fa encara més
especial la Ballada anual de l’Esbart
Dansaire Santvicentí. Els balladors
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ENTITATS
mostren tot el seu potencial, s’hi
deixen la pell dalt de l’escenari, però
sense l’escalfor del públic, que any
rere any, demostra la seva fidelitat,
aquesta ballada no seria una realitat.

Gitanes solidàries
Aquest passat mes de juliol,
l’Associació de Balladors de Gitanes
de Sant Vicenç de Castellet va fer un
donatiu de 1.300 euros en benefici a
l’Obra Social de Sant Joan de Déu,
per la investigació del càncer infantil. Aquest diners van ser obtinguts
amb la venda de barrets de palla i
diferents articles de marxandatge
que es van poder anar adquirint el
dies de la Fira del Vapor, així com
també el dia de la ballada infantil
i de la ballada popular de Gitanes.
També es van obtenir diners amb
la recol·lecta que van fer tots els
balladors i balladores, comprant la
seva pulsera “Candela” i que tots els
participants a la festa van lluir amb
els colors propis de la seva colla.

+

clinicacanigat@gmail.com
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TRIBUNA
La veritat sempre surt a la llum
Com a ciutadà de Sant Vicenç, que
estima el meu poble, estic enfadat
i trist. Com a alcalde, penso que
és el moment de ser absolutament
responsable, coherent i actuar amb
les idees fermes i clares.
Parlo dels darrers esdeveniments
judicials que han afectat el nostre
municipi: la imputació de 15 persones relacionades amb un presumpte
cas de corrupció al voltant de la
urbanització del sector de la Bòbila,
entre els anys 2002 i 2007. A la llista d’imputats hi ha 3 exalcaldes, 3
exregidors, tècnics municipals, personal de l’empresa municipal Promucast –que ja no existeix- i personal de l’empresa que va executar
les obres. Vagi per endavant la presumpció d’innocència i l’esperança
que la justícia sigui ràpida i efectiva,
que s’aclareixin els fets i que es
depurin responsabilitats, pel bé del
nostre poble i pel bé de la democràcia.
L’actual equip de govern ha
col·laborat amb la justícia en tot
allò que se’ns ha requerit referent
a l’entrega de documentació sobre
aquella operació urbanística i continuarem posant-nos a la seva disposició. Quant a la regidora imputada per aquells fets que actualment
tenia responsabilitats de govern a
Sant Vicenç de Castellet, s’ha retirat de les seves responsabilitats per
evitar que la imatge del nostre actual equip de govern pugui quedar,
ni de lluny, esquitxada per qualsevol mena d’ombra o sospita en

referència al cas que s’està investigant. Repeteixo que, com a responsable polític, s’han pres les mesures
i decisions que el nostre poble es
mereix. Com a santvicentí, però, he
de confessar que he passat uns dies
enfadat, pensant que si les acusacions que fa la justícia són certes, el
nostre municipi ha estat víctima de
l’arrogància i el mal fer d’algú que
ha volgut enriquir-se a costa d’un
poble. Per sort, tard o d’hora, les
coses s’acabaran aclarint i, si algú
ha fet les coses malament, ho haurà
de pagar. Deixeu-me dir, per acabar d’explicar quina és la situació
en aquests moments, que cap dels
tècnics municipals que estan imputats per aquest cas de presumpta corrupció treballen ja al nostre
Ajuntament. I us ho explico perquè
vull dir, ben alt i ben clar, que al
consistori de Sant Vicenç tenim un
equip humà –polític i tècnic- honest,

que treballa pel bé, potser més encertadament o menys segons el gust
de cadascú, però respectant escrupolosament la normativa i la legalitat. M’hauria agradat que aquests
fets mai no s’haguessin produït i
que ara no hagués d’estar parlant
d’aquest tema, però per desgràcia
les coses no sempre són com volem
i, quan arriben les males notícies,
hem d’entomar-les i actuar en conseqüència. Penso que ho hem fet i
que ho fem. Sempre hem defensat la
transparència i ara ho torno a reivindicar: que la veritat surti a la llum
com més aviat millor i que puguem
donar aquest gris capítol per tancat.
Des d’aquestes línies, em poso al
costat de tots aquells qui us sentiu
indignats, ofesos i decebuts per la
multitud de casos de corrupció que
s’estan destapant. Però no vull que
oblideu que encara som molts, la
gran majoria, que ens dediquem a
l’Administració, sigui a nivell tècnic
o a nivell polític, perquè hi creiem i
perquè volem avançar en la millora
del nostre país i en la defensa de la
seva gent.
Gràcies per la vostra paciència, gràcies pel vostre seny, gràcies per les
mostres de suport rebudes al nostre
municipi. Vosaltres sou els que feu
que em llevi cada matí amb ganes
de continuar treballant, amb totes
les forces i tota la voluntat, malgrat
qualsevol entrebanc!
Joan Torres,
alcalde de Sant Vicenç de Castellet
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CARTES A EL BRENY
Presumpció d’innocència?
El principi d’innocència o presumpció d’innocència és
un principi jurídic penal que estableix la innocència de
la persona com a regla. Només a través d’un procés o
judici en el qual es demostri la culpabilitat de la persona,
l’Estat podrà aplicar-li una pena o sanció.
Això és el que la llei diu, però l’home disposa d’una altra
manera. Les persones ens avancem a la llei i ja tractem
de culpables als presumptes innocents d’un cas de presumpte corrupció. Potser no són tots 15 innocents, però
dubto molt que siguin tots culpables, i malauradament
estan tots ficats al mateix sac i se’ls ha tractat a tots com
a corruptes. De que serveix la presumpció d’innocència
si nosaltres ja els hem fet culpables cessant-los dels
seus càrrecs i tractant-los de corruptes? Només s’han
d’escoltar els comentaris del carrer.

Les fonts d’informació en què es basen aquests comentaris són el Regió7, l’Ajuntament i el “vox populi” i cap
d’ells aclareix gran cosa. El Regió7, segons apreciació
meva, sembla que es llepi els dits quan pot tirar merda
sobre el nostre poble i com que feia temps que no tenia
carnassa, ara ha tret el ventre de penes publicant una
informació escandalosa i selectiva. L’Ajuntament tampoc ha donat massa explicacions de les acusacions que
pesen sobre els presumptes... i el “vox populi”, en un
poble?, al nostre poble?, sobren les paraules.
Espero que la llei no és demori en demostrar la seva
innocència o culpabilitat, i que si s’ha imputat a algú
injustament, no quedi rastre d’aquesta falsa acusació,
encara que de moment el mal moral ja està fet. No cal
que els que no en sabem més, hi fiquem més cullerada.
Montse Solà

APUNTS DEL NATURAL
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ESPECIAL FESTA MAJOR
Frases populars i dites cèlebres de Sant Vicenç de Castellet
Com a la majoria dels pobles,Sant
Vicenç de Castellet no podia esser
una excepció. A més de utilitzar el
refranys i les frases fetes que usem
habitualment, tenim tot un assortit
de dites que popularment ens enriqueixen i ens donen una ben marcada personalitat pròpia. La llista
és bastant extensa. Algunes dites
encara són vigents i actualment encara s’utilitzen, d’ altres desgraciadament han caigut en l’oblit. Però
no serà de més fer-ne un repàs i
afegir-hi un comentar,i recordar les
circumstàncies i el moment que les
varen ocasionar o provocar i que
en quedi constància. Tot seguit les
dites i el detall dels fets que provocaren els comentaris.

divertits. Tant, que qualsevol succés
sense importància s’hi hi afegia el comentari: -Ja pots contar deu ser com
“Foc a la Ceba. Lladres a cal Fumador”

Vaig néixer per veremar de Cal
Rojes

La Fonda de la Ceba a l’actualitat

Foc a la Ceba. Lladres a Cal
Fumador

La mateixa nit de Nadal, el Fumador
va sortir de casa seva al primer pis
del carrer Eduardo Reig; avui Mestre
Aubert , cap el Cafè Miralles; avui
Bonachera; a jugar una partida de
cartes, com tenia per costum diària.
De sobte es va trobar malament i decidí tornar cap a casa. Però tenia el llit
conjugal ocupat. En sentir el soroll de que obrien la porta, el no
tant ocasional ocupant del
llit
es va escapar despenjant-se pel
balcó i la seva muller es va posar
a cridar “lladres, lladres”.
Elscomentarisalpoblevaresessermolt

La Biscotxa era una santvicentina
una mica benaventurada, que vivia
al Raval Nou. Parlant amb la gent ,si
algú li demanava l’edat que tenia
sempre contestava que no ho recordava amb exactitud, la resposta
era sempre invariable: Vaig néixer
pel veremar de Cal Rojes. Com si a
Cal Rojes, contràriament a el que és
habitual en tots els vinaters només
raïmessin un cop ala vida.
Els que vulguin els vius que es
quedin els morts

Era la nit d’un dia de Nadal, cap a
principi del segle passat. A la sala del
cafè del Casino (després Societat
Ateneu) s’hi acostumava en tal data,
a fer-hi ball. Quan va entrar el sereno i a crits va anunciar dos esdeveniments:
Foc a la Ceba! Lladres a cal Fumador!
El foc era a la Fonda de la Ceba situada
a la plaça de Murcia, avui Plaça
del Pi. Es va produir a la teulada on Fonda de La Ceba
hi havia caigut una nevada de més
de dos pams.

prés de marxa del marit. Al qual li
va comunicar que havia estat pare
i que l’embaràs li havia durat dos
mesos més de lo habitual. Al cap
d’uns pocs anys la criatura es va
morir. Posteriorment la Pardala es
va reunir a França em el seu marit.

El balcó de Cal Fumador actualment

El preny de la Pardala que va
durar onze mesos
Quan una dona del poble estava
en estat de bona esperança, i el
moment del part se li retardava més
del compte, la gent del poble li feia
el comentari: “A veure si et passarà
com a la Pardala, que el prenyat li
va durar onze mesos. La explicació és senzilla. Al final de la Guerra
Civil com moltes d’altres persones
el marit de la Pardala es va exiliar
a França, la dona es va quedar. En
l’intermedi va tenir relacions amb un
dels soldats ocupants i va quedar
en estat de bona esperança. El fill
de les relacions extra matrimonials
va venir al món onze mesos des-

Durant els anys de la Guerra Civil
les propietats que pertanyien a les
institucions religioses passaren a
ser propietat del municipi: Església
Parroquial, Rectoria, Escoles Parroquials, Casa Bressol, Cementiri Parroquial. El Barri de Boades pertanyia
al municipi de Castellgalí, però continuava pertanyent a la Parròquia
de Sant Vicenç.A les acaballes de
la Guerra a una casa de Boades es
produí la defunció d’una avia. La
família de la difunta acudi al’ Ajuntament per efectuar l’enterrament
i es trobà amb la negativa de no
deixar efectuar el sepeli al aleshores Cementiri Municipal. La resposta del municipi, presidit per Llorenç
Griñó Mas va ser, referint-se al municipi de Castellgalí, “Els que vulguin
els vius, que es quedin els morts”.
Les negociacions entre les parts interessades van durar tres dies fins
que es va arribar a l’acord, entre els
veïns de Boades i l’Ajuntament de
Sant Vicenç de iniciar un expedient
per integrar Boades al nostre municipi, cosa que amb el canvi de règim
no va continuar.

21

Déu us faci bè,
I Déu us foti cabra.

M’han garrotejat perquè els es espiava mentre feien la “senyora”

Aquesta era la resposta habitual a
la petició de: Una gracia de caritat¨. Des de finals del segle dinou
existia al carrer Gran una pastisseria coneguda amb el non del seu
propietari: Cal Zenon. La mestressa
oriünda de la comarca de Tortosa,
tenia el parlar de la zona; pronunciava les vocals obertes sobre tot la
lletra ¨e¨. A la petició del captaire l’hi
respongué “Déu us faci bè”. I “Déu
us foti cabra” fou la resposta del
pidolaire. L’anècdota va esser molt
comentada i es convertí en una dita
popular. A la dita -Deu us faci bè es
responia: -Deu us foti cabra.

Un dia de bon mati, l’estàtua de’n
Clavé es va llevar amb el cap i el
braç embenats i tacats, imitant
sang; amb el rètol; penjat a la esquena: M’HAN GARROTEJAT PERQUÈ ELS ESPIAVA MENTRES FEIEN
LA ¨SENYORA¨. La estàtua de’n Clavé estava encarada al desaparegut
Cafè de la també desapareguda
Societat Ateneu, on un grup de
santvicentins solien practicar-hi el
joc prohibit de la Senyora. El fet fou
molt comentat.

Ànims Trulls
Dos santvicentins tingueren una
certa notorietat es el món del ciclisme: Ramon Tomasa i Jaume
Trulls, als quals la afició local seguia i animava en la seva participació en diverses curses populars
que aleshores, molt correntment
s’organitzaven pels carrers i les carreteres dels pobles de les comarca.
La frase “Ànims Trulls” va quedar
incorporada habitualment en llenguatge popular.
La pesseta per gastar i el duro
per ensenyar
Era costum que cada setmana, al
donar-li la assignació de sis pessetes al seu fill, el barber Calsina
més conegut pel ¨Colomet li digués
aquesta frase, la qual es feu molt
popular entre el jovent de l’època.
La pesseta era per gastar i el duro,
que havia de retornar, servia només
per presumir.
Digui, digui; sóc el Teta

Cada cop de martell un duro
Un conegut personatge, mecànic
d’ofici i una mica fatxenda, va emigrar cap els anys quaranta a Veneçuela on “Cada cop de martell
que donaven guanyaven un duro”.
Al cap d’uns anys va retornar, gairebé amb una ma al davant i l’altre
al darrere, com la majoria. La frase
es feia servir per acompanyar als
santvicentins que marxaven a fer
les Amèriques: CADA COP DE MARTELL UN DURO.
Volem justícia fora el terraplè
Quan el 19 es varen fer les obres de
la línea dels Ferrocarrils Catalans al
seu pas pel casc urbà de Sant Vicenç es va projectar un terraplè que
dividia el poble amb elriu Llobregat,
les Hortes del seu entorn, les fàbriques, Cal Soler i Armengol, l’accés a
la Palanca i al futur Pont. Una verdadera muralla amb només un petit
túnel de pas per vianants. El poble
es va mobilitzar contra el projecte.
Es va organitzar una manifestació
que sortint de la Plaça Clavé, aleshores seu de l’Ajuntament, es va
adreçar a la Fonda Nogueres (Cal

Carlos) a on s’hostatjaven els enginyers de la obra. El resultat fou
la construcció del pont que encara
funciona i no divideix més el poble
A COBRAR A CAL CUIXES QUE
PAGUEN AMB CANALLA
Deia la gent del poble, que quan
anaven a cobrar a Cal Cuixes els
contestaven, com era molt habitual
en aquells temps, que no tenien diners per saldar el deute, però que
si volien una canalla era el que tenien... Com és lògic els cobradors,
com se sol dir, marxaven amb la
cua entre cames. Aclarim que els
que actualment són els amos de Cal
Cuixes no tenen ni tenien cap mena
de lligam amb els a qui s’atribueix l’
anècdota.
Malgrat que Les Boades figuren;
nomes con a terme parroquial: he
volgut incloure-hi
aquesta dita
abans que no es perdi:
A Boades tots són lladres menys
l’Hereu de Cal Cadevall, que els
dimonis l’arrosseguen carrer
amunt i carrer avall
Segurament hi falten algunes dites més; algunes intencionadament
perquè un cop efectuades les pertinents consultes m’han fer saber
que els doldria molt veure-les publicades. Demano perdó anticipadament a qui hagi pogut ofendre,
aquesta no ha estat la meva intenció. Gràcies per la ajuda rebuda per
completar aquest treball. El fer-ho
únicament m’ha guiat el contribuir a
preservar i no esborrar-se de la memòria, i l’amor que sento pel nostre
estimat Sant Vicenç de Castellet.
Josep Bach i Casanovas

Frase molt popular i actualment
caiguda en desús pronunciada al
locutori de la Telefònica instal•lat
a la Plaça Clavé, on s’hi havia d
’anar amb moltes hores i dies per
obtenir una conferència fora del
terme municipal. I quan es podia
parlar, era a crits. La privacitat no
existia i tothom coneixia el tema
de la conversa del usuari. El mateix
que passa actualment amb l’ús del
telèfon mòbil , que ens condemna a
comunicar i divulgar, de grat o per
força, les nostres intimitats.
El Pont que va substituir el terraplè que havien projectat el enginyers dels Ferrocarrils Catalans.
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CINEMA
PEL·LICULA RECOMANADA /

per Josep Chertó

DOS MADRES PERFECTAS

tindrien. La pel•lícula en certa

està

i

manera és un cant a la vida, a

les

fa

la joventut, a la sexualitat

palma, però hem de destacar

aconseguir un gran morbo a

descoberta, però no oblidem

molt especialment al parell de

la pel•lícula.

que els essers humans som

joves que donen la replica a

més complicats del que ens

aquestes grans actrius, es

pensem, això mateix farà que

tracta d’en Xavier Samuel

aquestes dones arribin a un

(aparegut en alguns dels títols

punt de no retorn.

de “Crepúsculo”) i a James

plena

ambigüitat,

Partint

de

de
cosa

la

llibertat
que

base

de

l’amistat entre dues noies des
de la seva infantesa fins a la
seva maduresa, hi trobem una

Ens troben davant d’una
pel•lícula molt controvertida,
i

podria

dir,

fins

i

tot

connexió entre elles, gairebé

Una Naomi Watts, cada

malaltissa, segons en quins

vegada més veterana, ens

moments; encara que l’amor i

mostra aquest punt de la

l’amistat podem més que tot

maduresa d’una dona, on la

això.

bellesa es comença a marcir i
té l’oportunitat de gaudir

La frivolitat d’aquestes dues
amb

respecte

darrers

escarafalls

als

sexuals amb la joventut i la

homes i fins hi tot amb els

l’Anne

el

Robin Wright, incombustible

seus fills, porten les situacions

actriu, que desprès de tenir-

Christopher Hampton han fet

a un punt de paroxisme.

nos

de la novel•la de la Doris

Malgrat tot, amb el pas dels

abandonats, ha reeixit de

Lessing “The grandmothers”

anys, les coses es posen al

manera vital i molt alentidora,

(Las abuelas), ha suposat un

seu lloc, i cadascuna obté allò

amb un paper a la seva

gran paral•lelisme amb “Las

que sabien del cert que

alçada.

i

dones

d’uns

escandalosa. L’adaptació que
Fontaine

Aquesta és una pel•lícula on

amistades peligrosas”. L’obra

una

dones

Frecheville

s’emporten

la

(“Animal

Kingdom”). He de dir que
sense esperar molt de la
pel•lícula en vaig sortir molt
satisfet, i malgrat algunes de
les crítiques, em veig en
l’obligació de recomanar-la.
Val a dir que el tema és dur i
que segons quins espectadors
poden sortir-ne horroritzats.

temporada

GUANYADOR
DEL PASTÍS DE
CAN POSTRES

C/ Pic Negre, nau 11-13. Pol. Ind. Sant Isidre 08272 Sant Fruitós de Bages (BCN)
Tel. 93 878 91 35 · info@printdigital.cat

El guanyador d’aquest mes, del
pastís que Can Postres sorteja
mensualment, és Cándido Martín
amb el número de soci 112. 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.
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INFORMACIÓ
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Fcia . FÍGULS
Fcia. GINFERRER
Fcia. TORRAS
Fcia. MOLINA

Plaça Ajuntament , 7
C/ Gran , 34
C/ E. Peña,30
C/ Sant Joan de Dalt, 15
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Plaça Clavé, 9 1r-1a
Sant Vicenç de Castellet
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