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Consells per trobar feina

Entrevista

El santvicentí Xavier Llovet, professor
d’espanyol a la Universitat de Columbia
(Nova York), és un dels joves santvicentins
amb més projecció internacional.
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Èxit de participació en la primera Setmana per a
l’Ocupació que va tenir lloc del 17 al 21 d’octubre
sota el lema “SVC ocupa’t – Motiva’t per
P. 15
trobar feina”.de la Catalunya Central
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Cartes dels lectors

Col•laboració

EN MANA

SOBRE UN ALBERG A SANT VICENÇ

a dos anys i mig, que em vaig incorporar
a la Policia Local de Sant Vicenç. Ell,
aleshores, estava fent de Cap. A alguns
companys ja els coneixia, però no havia
treballat mai amb ell.
Sovint trobem on menys busquem, rebem de qui
no esperem.
Recordo el primer dia. Ell em va rebre i em va
sorprendre gratament per la seva rebuda amb els
braços oberts. No passa sovint que s’acceptin
canvis amb normalitat. Ell em va ajudar a entendre
coses i em va orientar en el dia a dia.
Recordo el seu comportament educat i respectuós, el seu sentit
de l’humor “sempre tenia algun acudit”.
La nostra vida és com un tren que va d’un lloc a un altre, a cada
parada o estació puja i baixa gent, i tots et deixen i s’emporten
alguna cosa.
Per acomiadar-nos, dir que has deixat un buit a la nostra vida,
una ferida oberta que es tancarà, però la cicatriu i el teu record
sempre quedarà aquí.
Gràcies per l’oportunitat de conèixer-nos, de treballar amb tu,
de compartir especialment els torns de nit en festes i concerts.

Hace tan sólo 6 años que conocí a Mana, pero
hemos compartido muchas horas dentro del
coche patrulla. Sabíamos que lo que hablábamos
en el coche, quedaba en el coche. Quizá por eso,
ya no hablamos de un compañero, sino de un
amigo. Se le llenaba la boca con su mujer y su
nieto, su pequeña gran familia de la que estaba
súper orgulloso, y podía pasarse horas y horas
hablando de ellos.
Mana era una persona entrañable, y le encantaba
contar chistes, malísimos, por cierto. Pero tenía
su particular manera de contarlos, que no podías
parar de reír. Daba igual las veces que te los contara ¡te reías!
Podría contar muchísimas anécdotas que nos han pasado,
pero prefiero quedármelas para mí. Para él y para mí.
A día de hoy, todavía entro a la oficina y espero encontrármelo,
esperándome, con la sonrisa que le caracterizaba, preparado
para soltarme alguna de sus bromas.
Ha sido un gran placer haber tenido la oportunidad de conocerlo,
era una persona que contagiaba alegría.
Como dijo Víctor Ruíz Iriarte: “La sonrisa es el idioma general
de los hombres inteligentes. Sólo son tristes los tontos y los
delincuentes”.
Firma

Firma

Tribuna lliure
Espai reservat als lectors que vulguin expressar una opinió pròpia que El Breny respecta i no forçosament comparteix. Per publicar serà
imprescindible que l’autor firmi amb nom i cognoms.

F

SOBRE POLÍTICS I ELECCIONS

a 40 anys, el dibuixant Perich
signava un acudit que deia: “la
prova de què als EUA qualsevol pot
ser president, és l’actual president”
El problema no és que es presenti i guanyi
un Brexit sota criteris xenòfobs, hi hagi
un govern de Rajoy malgrat els casos
de corrupció o Trump hagi guanyat la
presidència dels Estats Units malgrat tots
els seus comportaments i comentaris...
El problema és la gent que vota i afavoreix
aquestes opcions. Tothom està cansat
de la vella política, els polítics ens han
enganyat a tots.
S’ha d’entendre els paràmetres sota
el què la gent vota. Gent que està tot
el dia bombardejada amb informació
sensacionalista, superficial, manipuladora,
... Manca gent amb criteri propi, coherent
amb ells mateixos, i això ve donat amb una
educació bàsica, lliure, creadora, no com
la que s’està donant a fi de robotitzar la
humanitat.
Tothom es pregunta: com pot ser que
hagi guanyat Trump? Penso que el nou

feixisme està disfressat de democràcia.
Controla els mitjans de comunicació, el
poder judicial, està present en els consells
d’administració de les grans multinacionals
i no necessita un partit polític com abans,
sinó que controla els partits polítics
tradicionals i, amb els mitjans al seu favor,
enfonsa als que preconitzen el canvi
profund. Utilitza el llenguatge a favor seu,
apropiant-se de paraules com llibertat,
seguretat, justícia, regeneració, ètica...,
confonent a la gent que no aprofundeix
en política. Retalla en educació, augmenta
les taxes universitàries i utilitza les
mateixes universitats per estendre la seva
ideologia. L’única manera de parar aquest
desastre és una esquerra de canvi profund
del sistema, que promogui la solidaritat
entre les persones i no l’individualisme;
i que aposti per l’educació i per la justícia
social i els drets humans.
Michel Rocard escrivia el 30 d’agost
del 2001 que estava convençut “que és
impossible fer bona política sense una ètica
forta”. Jo comparteixo aquesta afirmació
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i afegeixo “que fugi del xenovisme i
l’arrogància, que doni exemple en la recerca
de l’equitat i que respecti les minories, els
immigrants i les dones”. Com ho tenim això
a casa nostra? En podem parlar? Gràcies.
Endavant i sempre!
Pere Guiu Torrebadella

ATENCIÓ ALS QUE
VIUEN A L’ESTRANGER!
El Breny surt a l’estranger per a
informar què passa a Sant Vicenç
a tots els santvicentins que visquin
fora de l’estat espanyol.
De forma gratuïta i en PDF els hi sera
enviat cada número que es publiqui.
Només cal enviar un correu a:
revista.elbreny@gmail.com
EL BRENY MÉS LLUNY!

E

l dia 21 de gener d’enguany, en
una reunió ordinària de la Junta
Directiva de Ceps i Manduca, va
sorgir la qüestió sobre un alberg
a Sant Vicenç de Castellet.
A tots ens va sobtar una mica que
aparegués aquest tema a la conversa,
ja que en la nostra activitat quotidiana
poca cosa en faríem d’un alberg. Però,
com que la majoria dels reunits ja tenim
els genolls pelats en treball associatiu,
ben aviat ens va semblar que era un
tema que, com a mínim, calia valorar.
En primer lloc, ens vam centrar en si la
nostra entitat havia de posar en marxa
o intentar fer entendre a d’altres la
necessitat d’un equipament d’aquestes
característiques. I per què no? Vam
entendre que, com qualsevol altra entitat,
podíem fer la proposta, ja que no venia de
cap institució, sinó del món associatiu.
Vam acordar parlar-ne informalment
amb altres entitats o col•lectius, i així
ho vam fer. El dia 4 de febrer, en reunió
ordinària, es va convocar per al 24 de
febrer una trobada amb el Club Hoquei
Castellet, el Centre Excursionista,
l’Esbart Dansaire, l’Associació Musical
Castellet i la Colla de Geganters, i
vam posar sobre la taula el tema de si
era necessari o no disposar d’aquest
equipament -un alberg- a Sant Vicenç de
Castellet. Els allà reunits vam entendre
que les entitats, clubs, associacions i
santvicentins en general, ens mereixíem
que la població disposés d’un espai
adient per pernoctar, menjar, reunir-se,
acollir visitants o oferir allotjament a qui,
per causes excepcionals, ho necessités:
un alberg, vaja!
També es va valorar que, amb
un
equipament
d’aquestes
característiques, les entitats tindrien
la possibilitat d’ampliar el ventall de
les seves activitats: campus, trobades,
intercanvis... Com a poble situat al
bell mig de dos parcs naturals, l’alberg
també podria oferir allotjament als
caminants per aquestes rutes o bé als
peregrins del Camí de Sant Jaume i els
del Camí de Sant Ignasi, que passen a
tocar del nostre terme municipal. Al
mateix temps, es van valorar finalitats

socials concretes que podria solucionar
puntualment
l’alberg:
allotjament
temporals per desnonaments, violència
a la llar, sinistres o desgràcies naturals
o imprevistos que poden sorgir sense
esperar-ho.
Durant la reunió, també es va parlar
dels possibles llocs on es podria
ubicar l’alberg, començant per edificis
municipals -en desús o no-, fins a
diversos solars de titularitat municipal
o propietats privades (comprantles o expropiant-les). Fruit d’aquesta
primera trobada entre entitats, es va
acordar estendre la convocatòria a
totes les entitats, clubs i associacions
santvicentines, per a fer-los partícips
d’aquesta idea: Un alberg per Sant Vicenç
de Castellet. La nova convocatòria es va
celebrar el passat 15 de juny de 2016,
i en el resum d’aquella reunió es diu
textualment:
“A la convocatòria que us vàrem
trametre fa uns dies per aquest dimecres
15,sobre la possibilitat de promoure la
construcció d’un alberg a Sant Vicenç,
hi han assistit de forma presencial o
amb delegació expressa les següents
entitats:
Centre Excursionista de Sant Vicenç de
Castellet, Associació Musical Castellet,
Societat Coral L’Estrella, AMPA del
FEDAC Sant Vicenç, Club Hoquei
Castellet, Club Natació Castellet, Coral
Al Vent, Colla de Geganters, Associació
Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca,
Associació Cultural Col•lectiu El Breny i
Esbart Dansaire Santvicentí.
S’ha repartit a cada assistent un dossier,
que adjuntem a la present, per tal
d’informar bàsicament dels beneficis
de disposar d’un equipament d’aquest
tipus, quins tipus d’alberg hi ha a
Catalunya, quines xarxes els suporten
i la distribució dels albergs públics i
privats de Catalunya, amb 7000 places
i més de 300.000 allotjaments durant el
darrer any. En el dossier també hi figuren
fins a 10 o 11 emplaçaments possibles
a Sant Vicenç. (...) Per unanimitat dels
assistents s’ha considerat excel•lent
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la idea de l’alberg i una valoració molt
positiva sobre l’efecte dinamitzador que
pot tenir a tots nivells.
Acabat el debat i intercanvi d’opinions
s’ha acordat:
1.- Fer aquest resum de la reunió i enviarlo a totes les entitats presents i també a
les que no hi han assistit, juntament amb
el dossier elaborat pel grup promotor.
2.- Anar a informar-nos més àmpliament
sobre el tema a la Xarxa d’Albergs de
Catalunya.
3.- Emplaçar-nos a principis de setembre
per seguir treballant en el tema, llevat
d’algun tema urgent a tractar.
I finalment, demanar a les entitats que
no han pogut assistir a la reunió d’avui,
el suport explícit o no al projecte que
hem presentat. Ho podeu fer al correu
electrònic: valenti1946@gmail.com  o al
telèfon 608 334 612 “
Des d’aleshores s’han fet diverses
aportacions al projecte i també s’han
adherit noves entitats, de manera que
actualment, les associacions, col•lectius
i clubs que donem suport a la idea “Un
alberg per Sant Vicenç de Castellet”
som: Centre Excursionista de Sant
Vicenç de Castellet, Associació Musical
Castellet, Societat Coral L’Estrella, AMPA
del FEDAC Sant Vicenç, Club Hoquei
Castellet, Club Natació Castellet, Coral
Al Vent, Colla de Geganters, Associació
Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca,
Associació Cultural Col•lectiu El Breny,
Esbart Dansaire Santvicentí, Centre de
Cultura Popular Carme Baldelló i Kick
Boxing Pugnator Castellet.
Seguim treballant en el projecte i
demanem el suport i implicació de més
entitats santvicentines, que seran les
grans beneficiades si aquesta idea veu
finalment la llum. Com més siguem,
més avals podrem presentar per validar
el projecte i fer que l’Ajuntament se’l faci
seu. I, per descomptat, el futur alberg de
Sant Vicenç de Castellet, ha de ser un
equipament municipal.
Valentí Carrera
del Grup Promotor de l’Alberg

Notícies

Notícies

Més de 500 nens i nenes al Cros Escolar de Sant Vicenç

El viatge de l’Artcai

S

D

La nostra població va estrenar la temporada de curses del Consell Esportiu del Bages
Redacció

ant Vicenç va estrenar la temporada del Cros Escolar del
Bages el passat 9 d’octubre.
L’acte esportiu va tenir lloc a
l’esplanada que hi ha davant del carrer
Rosa Sensat i va comptar amb la participació d’un total de 554 nens i nenes
de la comarca nascuts entre els anys
2001 i 2013. La prova esportiva va tenir

el seu inici a les deu del matí amb els
nens més grans -els cadets-, que van
fer 3.000 metres en la categoria masculina, i 1.500 en la femenina. Seguidament, els nascuts els anys 2003 i 2004
van fer 2.000 i 1.500 metres respectivament. Els alevins (del 2005 i el 2006),
tant nens com nenes van cobrir la mateixa distància: 1.500 metres. Els ben-

jamins, nascuts els anys 2007 i 2008,
van córrer tots 1.000 metres i els prebenjamins (2009 i 2010) van córrer 500
metres. A partir de la una del migdia es
va donar pas a les curses minis, en les
quals els nens i nenes del 2011, 2012
i 2013 van recórrer uns 200 metres al
primer cros de la temporada.

Una font santvicentina amb arrels andaluses

La Casa d’Andalusia inaugura una nova font al barri de la plaça d’Espanya

C

Alfons Plans

entro Cultural Andaluz- Casa de
Andalucía de Sant Vicenç va celebrar el passat 22 d’octubre la seva
tradicional Festa del Soci amb la
inauguració d’una font al•legòrica al carrer
Pirineu (plaça d’Espanya). El dia estava ennuvolat i feia xim-xim, però tant “cantaores”
com “bailaoras” estaven protegits a sota
d’unes grans carpes proporcionades per
l’ajuntament.
El santvicentí Clemente Cañadas es va encarregar de la presentació de la nova font
santvicentina, inclosa ja dins de la ruta de
patrimoni escultòric, la qual es compon
d’un gran peu i de dues piques (o piles). La
superior porta el nom de les dues comunitats autònomes: Catalunya i Andalusia, i
la inferior, força més gran, porta gravat el
nom de totes les províncies catalanes i andaluses, amb lletres en relleu gravades a la
pedra.
A les dotze del migdia, amb la presència de
les autoritats competents i un bon nombre
de simpatitzants, s’inaugurava la font que
mossèn Joan Hakolimana havia beneït prèviament. Poc després va deixar de ploure, i
el senyor Cañadas -en nom de tots els socis
de l’entitat- va tenir unes paraules d’agraïment per a tots els assistents i va donar pas
als actes lúdics previstos. A sota de les carpes el jovent ballava els balls típics andalusos acompanyats de diversos “cantaores” i
“coros” fent les delícies dels acompanyants
a la festa. Un cop acabada la ballada oficial,

Acte d’inauguració de la font situada al barri de la Plaça Espanya

van animar al senyor Cañadas i a l’amic
Felipe a demostrar el seu “arte flamenco” i
el seu “duende”. Balladors i acompanyants
també es van animar, i la sorpresa que ens
va deixar bocabadats es va produir quan
el nostre mossèn Joan Hakolimana va començar a fer els acompanyaments tocant
“el cajón flamenco” com si res. Un gran
aplaudiment el va premiar pel seu talent i
atreviment. A continuació, un esplèndid pica-pica va acompanyar l’acte.
La festa va continuar a la tarda a la sala polivalent de Can Soler amb un berenar-sopar
de pa amb tomàquet i embotits per donar
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pas a l’espectacle d’humor de Miguel Espejo. Seguidament, hi va haver música en
directe per ballar a càrrec del Dúo Dava.

La santvicentina Dolors Botines publica un nou conte que pretén donar a conèixer Catalunya per tot el món
Redacció

el municipi tarragoní de Creixell al carrer Creixell de Sant Vicenç de Castellet. Aquest ha
estat el primer viatge oficial de l’Artcai -un drac
de gairebé dos metres i mig
d’alçada que s’ha convertit
en la mascota del Mural Gegant de Catalunya- després
que s’hagi publicat la seva
història en un conte que porta el nom de Sant Vicenç a
l’autoria. La santvicentina
Dolors Botines ha estat l’encarregada d’explicar el naixement i la història d’aquest
drac de Creixell que pretén
donar a conèixer Catalunya
arreu del món.

estar acompanyada per la coral santvicentina Nou Horitzó, la qual va interpretar dues cançons creades per a l’ocasió

L’Artcai va visitar l’Auditori de la nostra població el passat 15 d’octubre, on
va tenir lloc la presentació del “Drac
Artcai”. Amb el seu estil característic,
l’autora santvicentina va llegir el conte
davant de les autoritats santvicentines
i creixellenques i de tots els assistents,
petits i grans. La narració de l’autora va

i dedicades al drac. Seguidament, es va
donar pas a un espectacle de màgia a
càrrec del creixellenc i ideòleg del projecte Jordi Marcer.

Moment de l’actuació de la coral Nou Horitzó

En aquest primer conte s’expliquen els
orígens de l’Artcai, que neix a Creixell
el dia de Sant Jordi del 2016, i durant

la seva estada al municipi tarragoní diferents animals que es troba pel camí
li expliquen què és Catalunya. La presentació del llibre a Creixell
tindrà lloc el proper 12 de
novembre, on també està
prevista l’assistència de l’autora santvicentina, Dolors
Botines, i una nova actuació
de la coral Nou Horitzó. A
partir d’aleshores, el drac Artcai iniciarà una ruta i visitarà
diferents municipis de Catalunya.
El Mural Gegant de Catalunya és un projecte artístic i
cultural de 3x600 metres on
hi són representats els 948
municipis del nostre país. Aquest mural, que pretén convertir-se en un monument històric de les tradicions catalanes, té com a mascota el drac Artcai,
la cua del qual és un pinzell que dóna
a petits i grans pinzellades generals del
més emblemàtic de Catalunya.

EL BRENY accepta i agraeix totes les
col·laboracions que es facin, sense garantirne 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. Els acudits no
expressen l’opinió de cap persona o entitat,
simplement són acudits.
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Edició
Associació Cultural El Breny
Equip Directiu
Joan Juanola president
Estel Huguet, vicepresidenta
Valentí Carrera secretari
Sandra Mohedano tresorera
Norma Andres, Rosa
Auguets,Jordi Largo, Jordi Trillo
vocals

D.L. B-49.196-1974

Redacció
Estel Huguet cap de redacció
Txell Amorós, Norma Andrés, Joan
Figuls, Nina Jareño,Joan Juanola, Nati
Luna, M.Pilar Palà, Joana Trullàs
Col·laboradors
Josep Bach
Ferran Besora
Anna Cinca
Ramona Giralt
Alfons Plans

Jordi Suades
Sendo Vall
Jaume Pujol
Fran Navarro
Jana Llastarri
Oussama Badar
Helena Pardo
Kloe Bousonga
Anna Cinca, xarxes socials
i web
M. Pilar Palà, correcció

5

Jordi Largo, Alfons Martinez
fotografia
Salvador Cots vídeo
Alba Malo, Núria Obradors
disseny
Marc Pich maquetació
Montserrat Berduque,
Montserrat Casajuana, Jordi
Largo, Alfons Plans, Rosa
Ruisánchez, Jordi Trillo, arxiu,
documentació i memória
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Motivats per trobar feina a Sant Vicenç de Castellet
Santvicentins motivats per trobar feina després d’una setmana carregada d’eines, de consells i d’energia
per tal d’afrontar la situació d’atur.

S

Joana Trullàs

ant Vicenç de Castellet rep amb èxit
la primera Setmana de l’Ocupació,
sota el lema ‘SVC ocupa’t – motiva’t
per trobar feina’. Les diverses activitats, compreses entre els dies 17 i 21 d’octubre, varen brindar nombroses eines d’autoajuda a tots els assistents que s’acostaren de
forma gratuïta a l’Espai Impuls SVC, per tal de
fer front a la situació d’atur.
Les ponències portades a terme pels docents
despertaven la curiositat de tots els oients,
que se sentien plenament identificats en tot
allò que s’estava comunicant, però també
s’animaven i trobaven un gran recolzament,
així com uns grans consells d’autoajuda per
tal de fer front a la situació que suposa el fet
d’estar en un període de cerca o recerca laboral.
D’aquesta forma, la majoria d’actes que es
portaren a terme al llarg d’aquests set dies
varen despertar tant interès entre els receptors d’aquest espai que es varen convertir en
diàlegs enriquidors entre els professionals
i els assistents, carregats de casos teòrics i
pràctics que al mateix temps permetien la
interacció entre els mateixos oients. Aquesta
proximitat entre ambdues parts, va permetre
que tots els membres assistents es poguessin sentir els protagonistes d’aquestes jornades.
Al llarg d’aquesta setmana, varen quedar
resoltes totes aquelles Incerteses que acostumen a preocupar a les persones que es
troben en plena cerca de feina, com ara; comportaments assenyats per a superar amb
èxit una entrevista de feina, consells útils per
aconseguir un currículum atractiu i diferenciador del de la resta de candidats, assessorament profitós en la gestió de la xarxa social

orientada a les empreses; Linkedin, entre altres aspectes.
Aquestes jornades no estaven encarades
només a les persones que es troben en atur
o a les persones que han perdut el seu lloc de
treball recentment, sinó que també s’ha dedicat un espai d’aquesta setmana per a l’ocupació a totes aquelles persones que comencen
a endinsar-se dins el món laboral. És a dir, a
totes aquelles persones que ja disposen del
seu títol acadèmic i que gràcies a aquesta
ponència varen poder aprendre a planificar
la seva recerca de feina un cop abandonin el
centre docent en què estan cursant els seus
estudis. Es va ubicar als joves en el moment
de finalització dels estudis, aquella etapa en
la qual et trobes ple d’incerteses i en la què
escoltar la veu orientativa o els consells d’un
professional dins d’aquest àmbit, sempre
esdevenen un element enriquidor i, sobretot,
profitós per a tots aquells joves que es troben
immersos dins d’aquesta situació.
Però la setmana per a l’ocupació, a més de
centrar-se en els aspectes més tècnics establerts dins l’àmbit laboral, també va disposar de diverses xerrades encarades per tal
d’ajudar als assistents a controlar les seves
emocions durant aquest període tan complicat. Aquest va ser el cas de la ponència en
què es tractava la pràctica del mindfulness;
com a concepte de concentració i atenció
de la consciència que permet a l’individu
controlar aquelles situacions que més ens
poden arribar a atabalar i, a gaudir del present, sense haver de capficar-se tant per les
coses del futur. Així mateix, es varen portar
a terme ponències en les quals es transmetia als oients noves coordenades i fórmules
perquè els receptors poguessin explorar les
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seves motivacions, identificar oportunitats,
descobrir les competències que posseeix
cada persona, així com les necessitats per tal
d’assolir els objectius ideats per cada individu
i que permetran a cada persona liderar el seu
propi projecte de vida.
Després de sis dies carregats d’enriquidores
ponències, la Setmana per a l’Ocupació va
tancar aquestes jornades el divendres 21
d’octubre amb una taula rodona, que va permetre als membres assistents a l’esdeveniment conèixer totes aquelles experiències
dels professionals en Recursos Humans, tant
de l’empresa pública com de l’empresa privada. Moderada pel periodista Carles Jódar,
aquesta taula rodona va permetre als oients
indagar sobre els processos de selecció i
sobre aquells aspectes que valoren a l’hora
d’escollir als candidats més idonis per a un
lloc de treball.
Aquests set dies es varen convertir en un element motivador per a totes les persones que
s’acostaren als diversos actes d’aquesta setmana per a l’ocupació, tenint en compte que
tots ells varen poder satisfer dos dels àmbits
que més afecten als membres que es troben
dins d’aquest procés; el laboral i el personal.
Així mateix, es va ajudar a consolar el nerviosisme d’aquestes persones que es troben immerses dins la situació d’atur i es va ajudar,
també, als assistents a trobar-se com a persona ells mateixos, descobrint i valorant no
només les seves aptituds sinó, també les seves actituds com a persona endinsant-se en
un mateix i descobrint que la millor manera
de buscar feina és, per sobre de tot, disposar
d’una bona harmonia amb un mateix.

Sant Vicenç: “Poble Amigable”
El nostre és el municipi més petit de Catalunya en esdevenir “Poble Amigable amb la Gent Gran”

E

Nati Luna

l passat 24 d’octubre es va celebrar una reunió de “Grup” del
Consell de la Gent Gran de Sant
Vicenç, pertanyent al projecte
“SVC, Poble Amigable amb la Gent Gran”.
Aquesta reunió, convocada pel grup de
foment representant de #SVC Poble Amigable, va tractar com a tema principal
“Comunicació i Informació”, contemplat
dins de les xerrades i activitats previstes
per l’entitat SIENA, amb seu a Manresa,
la qual representa les associacions de
“Pobles Amigables amb la Gent Gran”,
mitjançant Sònia Díaz, com a Delegada
dels municipis de la Catalunya Central.

Expositor amb diversos exemplars del Quixot

Aquest grup social va engegar el seu
projecte de treball conjuntament amb
Serveis Socials del nostre l’ajuntament el
passat mes de maig a l’Auditori de la Biblioteca. La trobada va rebre força assistència de públic, la majoria gent gran, interessada en el programa associatiu i de
treball en grup vers “L’envelliment actiu”.
El Breny, present a la darrera reunió celebrada al saló d’actes de l’ajuntament, va
participar de la xerrada en l’apartat de comunicació, conjuntament amb els membres del grup *Poble Amigable, present
a la reunió. Cal dir que l’entitat Manresa
“Siena” està reconeguda per la Generalitat de Catalunya en la tasca que ve realitzant vers l’envelliment actiu i autonomia
personal, com també està reconeguda
per l’IMSERSO. Són serveis basats en el
principi del cooperativisme, l’activitat i
participació ciutadana, d’acord amb un
programa de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) previst per a 5 anys i que es
promourà a través dels municipis que es-

L’alcalde Joan Torres, dirigint-se als assistents

devinguin “Ciutat Amigable amb la Gent
Gran”. En aquest cas, Sant Vicenç esdevé
pioner, ja que és el municipi més petit de
Catalunya -amb 9.326 habitants- en ser
“Poble Amigable amb la Gent Gran”.
Destacar també que aquest grup, a través de la gent experta de Siena, té com
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a objectiu impulsar, mitjançant la participació social de la gent gran, les condicions de salut i la seguretat dels entorns,
millorar la seva qualitat de vida i impartir iniciatives per a l’envelliment actiu,
segons la metodologia establerta per
l’OMS.

Enquesta

???????
Nati Luna

Pilar Bernadas Vila. 76 anys. Fornera
de pa jubilada. D’atractius en té
molts: Montserrat, preciós; Castellet,
Vallhonesta, ... Però per a mi, el principal
atractiu són les entitats. En tenim moltes
i molt actives. M’encanten i m’omplen,
sempre que puc vaig a veure què fan.
Sant Antoni, l’Esbart, els Geganters... el
futbol no m’agrada gaire, però suposo
que està bé per al qui li agrada... el
bàsquet, el Centre Excursionista... i no
dic més perquè me’n deixaria alguna. A
més d’atractives, representen el poble,
en cultura i esports. La Colla Sardanista
ara ha plegat, però pot ressorgir, com els
Carreters, que també van plegar i van
tornar a engegar. També hi ha el riu, que
ara no sé si té algun atractiu, però anys
enrere era preciós, i tenim una biblioteca
fantàstica, com un atractiu nou, que a
mi m’agrada molt. Però com atractiu
principal, les entitats, que són les que fan
poble. Bé, com que jo m’estimo molt el
poble, tot m’agrada.

Lluís Oliveras. 50 anys. Tècnic Industrial.
“D’atractius n’hi ha molts, però un que
destacaria, perquè a més no se li ha
donat la importància que té, és el riu, per
la vitalitat i les possibilitats que té, tant
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¿Quins creus que són els atractius de
Sant Vicenç?
per a promoció turística, cultura i com no,
promoció esportiva. És un bon espai per
a trobar-nos, fer pícnics, si fessin unes
barbacoes i algun pont especial perquè la
canalla pugui gaudir de l’espai... Donar-lo
a conèixer a les escoles, ja que tenim un
dels rius més importants de Catalunya. A
part del riu, com a coses importants i que
estem traient molt de suc són les entitats,
l’associacionisme cultural i esportiu que
tenim, ja que són les que fan bategar el
poble. La joventut sobretot, molt posada,
tant en festes populars, tradicions que
s’han recuperat, alguna que porten anys
recuperades, que donen vitalitat al poble i
que són atractives, com el Ball de gitanes,
l’Aplec de Castellet, el Caga Tió per
Nadal. Ho sigui unes festes marcades al
calendari local que, a més a més, donen
molta personalitat al poble”.

Xavi Salcedo Tarrés. 36 anys, Llicenciat en
farmàcia. “Tots sabem que Sant Vicenç
té una diversitat d’entitats culturals
que treballen per enriquir el poble i que
està ubicat geogràficament en un lloc
força privilegiat. Tenim ben a prop el
mar, però també la muntanya. Però a mi
m’agradaria destacar el seu entorn més
immediat. Tenim la sort de poder sortir
de casa, ja sigui corrents, caminant, en
btt, o com es vulgui i poder recórrer els
seus corriols, camins o pistes forestals
per travessar els seus boscos, pujar
al nostre estimat Puig Soler, a Sant
Jaume, el Ginebral, la Serra, etc. sempre
amb unes vistes espectaculars de
Montserrat i gaudint fent allò que més
ens agrada, a vegades fins i tot, per
indrets desconeguts, tot i estar ben a la
vora del poble. I tot això podent triar el
desnivell i dificultat que necessitem per a
cada moment. L’atractiu de Sant Vicenç,
des del punt de vista esportiu, és fabulós.
Si disposés d’una piscina coberta per a
l’hivern i un rocòdrom per als escaladors
locals, poc més es podria demanar”.
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Elisabet Plans Roig. 45 anys. Mestra de
música. “Sant Vicenç té molts atractius,
però per a mi una de les millors coses que
té és el seu entorn. Poder agafar el cotxe
i en 10 minuts estar al mig de la natura
és un luxe. Poder passar per llocs com el
Grauet, la Serra, Can Vinyes, i la magnífica
Vallhonesta, no té preu. També crec que
fa atractiu el poble la seva bona situació
geogràfica, al cor de Catalunya, i les dues
vies de tren que ens donen unes bones
possibilitats de comunicació”.

Joan Bizarro Moreno. 46 Anys. Marbrista.
“Sant Vicenç té molts atractius per ser un
poble petit i jove. El què més destacaria
seria l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta
i Sant Jaume, com a símbols antics, i
la Torre del Breny (encara que sigui de
Castellgalí). Però sobretot, Castellet, que
ens mira des de dalt del turó i dóna nom
al nostre poble. També vull destacar la
gent que participa en entitats culturals,
esportives i gastronòmiques, fet que fan
molt ric i gran aquest poble que m’estimo.
En totes i les diverses entitats crec que és
on es troba la gent autèntica, aquella que
fa que estiguem per sobre de monuments,
places i carrers (alguns encara amb
noms vinculats amb el franquisme), i
que possibiliten l’organització de festes
molt pròpies i ben consolidades, com
per exemple la Fira del Vapor, el Ball de
Gitanes o l’Aplec de Castellet”.

El reportatge
Per Estel Huguet
Alfons / El Breny ©

QUIXOTS AMB
EMPREMTA BAGENCA
AL POBLE
La biblioteca acull una exposició de la famosa
novel•la de Cervantes per commemorar els 400
anys de la seva mort

Alfons / El Breny ©

En un indret de la comarca, el nom del qual tots coneixeu,

motiu del tricentenari de la publicació

no fa pas massa dies que s’inaugurava una exposició sobre

de la novel•la l’any 1905-, l’edició més

llibres del Quixot amb motiu del quart centenari de la mort del

antiga del col•leccionista -que data de

seu autor, Miguel de Cervantes. La mostra va reunir a la sala

1797- o traduccions a diferents llengües,

d’exposicions de l’espai Ateneu de Sant Vicenç cinquanta

com ara l’esperanto o l’àrab. En aquest

edicions diferents de la coneguda obra cervantina “Don

sentit, Pere Ruiz puntualitza: “jo no sóc

Quixot de La Manxa”, totes elles propietat del col•leccionista

un adinerat i per això no tinc massa

surienc Pere Ruiz Lozano.

edicions dels segles XVII o XVIII. En tinc

Els diferents exemplars de les aventures de l’enginyós

moltes de modernes i, en els darrers

cavaller Don Quixot i el seu escuder, conegut popularment
com a Sanxo Panza, es van distribuir temàticament per les
vitrines de la sala. En total, la mostra es va estructurar en
sis eixos principals: Quixots antics i facsímils, edicions en
miniatura, traduccions catalanes, edicions monumentals i
il•lustrades per grans pintors (Doré, Dalí, Saura, ...), edicions
estrangeres i adaptacions infantils del Quixot. De tota manera,
el mateix Pere Ruiz considera que “més que una exposició de
Quixots, és una mostra sobre la història del llibre, ja que a
través d’un mateix títol, s’exhibeixen diferents tipus de llibre”.
Aquesta va ser una mica l’essència de l’exposició. Ruiz té
a casa unes 650 edicions diferents del Quixot i, en total, la
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LA MOSTRA VA REUNIR A

anys, Internet m’ha facilitat molt el fet de

LA SALA D’EXPOSICIONS

trobar edicions de qualsevol lloc del món

DE L’ESPAI ATENEU DE

manera, es creu que la col•lecció de Ruiz

amb un pressupost més acurat”. De tota

SANT VICENÇ CINQUANTA

és, probablement, una de les col•leccions

EDICIONS DIFERENTS

Catalunya, tant per la seva extensió com

DE LA CONEGUDA OBRA
CERVANTINA “DON QUIXOT
DE LA MANXA”,

particulars de Quixots més importants de
per la seva diversitat.
El col•leccionista de Súria
Pere Ruiz Lozano (Súria, 1963) ha estat
des de sempre un apassionat de la lectura,

seva col•lecció cervantina arriba als 1.300 volums. D’entre

però no va descobrir Cervantes fins als

tots ells, en Pere Ruiz va sel•leccionar una cinquantena per

17 o 18 anys, quan va trobar per casa un

portar a Sant Vicenç. La bona tria feta pel col•leccionista

parell d’edicions del famós cavaller de La

bagenc va permetre veure des d’un dels Quixots més petits

Manxa. Anys més tard, la seva parella

que existeix (de 6’5 X 4’5 cm) fins a una edició escrita en

–amb qui està casat actualment- li va

Braille o una d’il•lustrada pel pintor Salvador Dalí. També es

regalar una edició de luxe del Quixot, fet

van exhibir a la biblioteca santvicentina l’única edició del

que va despertar definitivament la seva

cavaller manxec publicada a Manresa –que es va fer amb

curiositat per les aventures i desventures
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de l’enginyós personatge que cavalca per
terres castellanes. A partir d’aleshores,
sempre que viatja, Ruiz Lozano intenta
passar per alguna llibreria i buscar
edicions antigues del Quixot de tot el
món. D’aquesta manera, quasi sense
adonar-se’n, va començar a acumular
diferents exemplars del llibre. Ruiz explica
que l’any 2005 “quan es va celebrar el
quart centenari de la publicació de la
primera part del Quixot, vaig començar a
fer exposicions a diferents llocs i va ser
quan per primera vegada vaig prendre
consciència que era col•leccionista”.
L’afició per l’obra de Cervantes ha portat a
Pere Ruiz a llegir-se el Quixot fins a quinze
vegades. El surienc assegura que “cada
any o màxim cada dos faig una lectura,
i ara la faig fixant-me en algun aspecte
en concret de la novel•la. Per exemple,
l’última vegada que me’l vaig llegir vaig
posar especial atenció en els valors
humans (pau, llibertat, igualtat de gènere)
del Quixot. Com que és una obra tan
extensa, dóna per a molt. Cervantes va
ser tan avançat al seu temps que va crear
una obra molt rica en molts aspectes”. A
més, Lozano afegeix que “ara ja conec tant
el text que m’he permès el luxe de llegir-

Premsa Comarcal
lo en idiomes que gairebé desconec,

(gravats, il•lustracions, segells, ...) al llarg

eren realment els paisatges, i també els

perquè m’agrada conèixer traduccions

de 400 anys. Aquesta mostra gràfica,

molins”...

d’altres llengües i veure l’abast de les

facilitada també pel mateix Pere Ruiz,

interpretacions”. En aquest aspecte,

respon al fet que “molts dels grans pintors

cal destacar que Don Quijote de la

s’han dedicat alguna temporada o en

Mancha és un dels llibres més llegits

algun moment de la seva vida a il•lustrar

del món i que ha estat traduït a més

el Quixot. És el cas de Dalí, Herreros,

de 140 llengües diferents. Pere Ruiz té

Picasso, Goya ...”, entre d’altres. La idea

a casa seva unes 160 traduccions a

principal era resseguir una mateixa

40 idiomes diferents, des d’exemplars

escena del Quixot, escollida a l’atzar, i

publicats en esperanto o en letó fins a

poder-hi reconèixer diferents moments de

llengües menys normatives, com ara

la història de la pintura dels darrers anys.

l’espanglish.

“Aquí tenim des d’il•lustracions del 1650,
que són les més antigues, fins a les més

Petjada cervantina a Vallhonesta?
Tornant als escenaris del Quixot, hi ha
qui pensa que durant el seu viatge a
Barcelona, el famós i embogit cavaller
va recórrer el camí ral que anava de
Manresa a Barcelona
i que, durant el seu

modernes, i apareixen estils de tot tipus:
modernisme,

cubisme,

romanticisme

...”. En conjunt, tota l’exposició desprèn
un aire de coneixement i saviesa antiga.
Una anècdota curiosa que va explicar

Central, podria haver
pernoctat una nit a
l’antic hostal de Sant
Jaume de Vallhonesta.
D’altres situen el Quixot

a Montserrat, a Matadepera o fins i tot a
Solsona. Segons el cervantòfil surienc,
totes aquestes versions són el resultat
de diferents interpretacions sobre el
text. “A mi m’agrada sentir aquestes
coses. Cervantes va visitar Barcelona,
però el Quixot és un personatge de
ficció i, tot i que el viatge existeix, se
li ha d’afegir la imaginació de l’autor.
Hi ha moltes edicions del Quixot
que tenen les rutes dibuixades, amb
mapes de l’època del segle XVII, i hi ha

Pere Ruiz sobre aquest vessant més
artístic de la seva col•lecció és que a
les primeres edicions il•lustrades del
Quixot es pintaven molins com els que
es trobaven a Holanda, perquè “els
primers il•lustradors del Quixot van ser
holandesos i pintaven molins com els
que hi havia allà, però en realitat no
tenen res a veure amb els molins de La
Manxa. Aquesta tendència va continuar
fins al segle XIX, quan Gustave Doré va
fer un viatge per La Manxa i va veure com

no diu explícitament per on va passar”,
assegura Ruiz.
Entre lletres i pinzells
L’exposició
va

a

completar

iconogràfica

l’espai
amb
d’un

Les dotze primeres paraules del Quixot
moltes persones les saben de memòria,
fins i tot sense haver llegit mai el llibre.
Però hi ha molts altres fragments i
capítols del Quixot d’una riquesa literària
exquisida i dels quals la majoria no
n’ha sentit a parlar. És per això que la
biblioteca santvicentina va pensar que
una bona manera de retre homenatge a
l’autor d’aquest clàssic de la literatura i de
recuperar el gust per la novel•la cervantina
seria a través d’una lectura dramatitzada.
L’actor català Carles Canut, amb l’ajut del
santvicentí David Sanz, filòleg i mestre de
llengua i literatura castellana a l’institut
Castellet i gran coneixedor

Ateneu
una

es

mostra

passatge

del text, va protagonitzar
aquest Quixot llegit en veu
alta. Amb veu potent, dicció
clara i intenció marcada
Canut es va impregnar dels
diferents personatges i es
va endinsar en el món del

Quixot per permetre a tots els assistents
assaborir el ric i enjogassat llenguatge
cervantí en plena era digital.
Imatge del pont medieval de Roda de Ter. ISTOCK.COM / KARSOL

* El propietari de la col•lecció de Quixots que es
va exposar del 28 d’octubre al 19 de novembre a

Redacció / Barcelona

l’espai Ateneu de Sant Vicenç, Pere Ruiz, vol agrair

L

especialment l’ajuda i la confiança de la directora
de la biblioteca santvicentina, Assumpta Haro, així
com la col•laboració de la resta de bibliotecàries i
de la regidoria de cultura del municipi.
Alfons / El Breny ©

diferents interpretacions. Però el text

Impuls a la difusió de l’obra de
Miquel Martí i Pol

El Quixot, en veu alta

HI HA QUI PENSA QUE DURANT EL SEU
VIATGE A BARCELONA, EL FAMÓS I EMBOGIT
CAVALLER VA RECÓRRER EL CAMÍ RAL QUE
ANAVA DE MANRESA A BARCELONA

pas per la Catalunya

Miquel Martí i Pol

del

capítol XVII de la primera part del
Quixot. Concretament, un seguit de
representacions del mantejament de
Sanxo Panza, il•lustrat per diferents
artistes dels segles XVII a XXI. Un
mateix passatge narratiu portat al
camp de l’art en diferents suports

a Diputació de Barcelona, l’ajuntament de
Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí
i Pol han signat un conveni
de col·laboració per impulsar
la difusió de l’obra i la figura
del poeta. L’acord permetrà
la suficiència financera de la
Fundació.

Potenciar i divulgar l’obra
de Miquel Martí i Pol i donar un
impuls a la Fundació que porta
el seu nom fins que tingui prou
força per funcionar sola. Aquesta
és l’essència del conveni de col·
laboració que aquest mes d’oc·
tubre han signat la Diputació de
Barcelona, l’ajuntament de Roda
de Ter i la Fundació Miquel Mar·
tí i Pol. Segons aquest conveni, la
Diputació ·que és la propietària
del llegat íntegre del poeta des
del 2003· en cedeix l’usdefruit a
la Fundació per un període de 20
anys. L’objectiu és que l’entitat
pugui gestionar·lo directament
de manera que els ingressos que
generi la seva explotació contri·
bueixin gradualment a la sufici·

ència financera de la institució.
Segons la presidenta de la
Diputació de Barcelona, Mer·
cè Conesa, l’acord «culmina la
voluntat de la Diputació de
preservar i difondre el llegat
del poeta, perquè la Fundació
comptarà amb més recursos
per professionalitzar·se i
fixar·se objectius ambi·
ciosos». Així, segons el
Conveni, la Diputació
farà una aportació anu·
al de 80.000 euros a la
Fundació Miquel Martí
i Pol durant els exercicis
pressupostaris 2016,
2017, 2018 i 2019.
Aquesta aportació
anirà disminuint a
partir del 2020 i els
dos exercicis posteri·
ors, el 2021 i el 2022,
amb 60.00, 40.000 i
20.000 euros respec·
tivament. La voluntat
és que a partir de 2023
la Fundació s’autofinanciï.
D’altra banda, la Diputa·
ció de Barcelona contribuirà
a la professionalització de la
Fundació, facilitant que es doti

d’una estructura de personal
directiu i tècnic i atenent les
seves necessitats. Una co·
missió d’estudi i seguiment
redactarà un programa pels
pròxims anys que marqui les
principals línies de treball de
la Fundació per al compliment
dels objectius de col·laboració
previstos al conveni.

La Fundació

Bust de Miquel Martí i Pol a
l’Espai dedicat a poeta. DIPUTACIÓ DE

BARCELONA

Expositor amb diversos exemplars del Quixot

12

13

La Fundació Privada Mi·
quel Martí i Pol es va constituir
a finals del 2006 per contribu·
ir a la consolidació del llegat
cultural, educatiu i social
del poeta. En van ser
fundadors l’Ajunta·
ment de Roda de Ter,
la Universitat de Vic,
la vídua del poeta i
l’Associació d’Amics
de Miquel Martí i Pol.
La vinculació de la Diputa·
ció amb la Fundació ha estat
decisiva des del seu origen.
En aquesta nova etapa, i
amb el suport de la Corporació,
la Fundació es planteja com a
principals objectius reunir,
conservar i aprofitar científi·

cament tot el llegat de Miquel
Martí i Pol, així com l’estudi i la
promoció de la seva obra.
Des de la seva seu a Roda
de Ter –el poble on va viure i
va morir Martí i Pol i on se’n
conserva el llegat· la Fundació
vol impulsar el vincle entre la
dinamització local de la cultu·
ra i la dinamització comercial
i turística. També es volen crear
lligams amb la comarca d’Osona
i amb Catalunya, i estendre des·
prés l’àrea d’influència a l’àmbit
internacional.

El llegat de Miquel
Martí i Pol

El llegat del poeta, propi·
etat de la Diputació de Barce·
lona, el formen, bàsicament, el
seu arxiu personal –amb docu·
mentació de premsa i activitats
culturals·, obres d’art originals
dedicades A Martí i Pol, el fons
d’art del poeta, manuscrits i cor·
respondència, primeres edicions
dels seus llibres, la seva bibliote·
ca –amb més de 5.000 volums·,
i les llibretes de notes en què va
escriure els seus poemes.

Salut

David GallardoPujol

L’esquizofrènia - La Pell Fina
Sant Vicenç acull la presentació d’un
documental sobre l’esquizofrènia

E

l 10 d’octubre va ser el Dia
Mundial de la Salut Mental. El
tema és importantíssim. Una
de cada quatre persones patirà
un trastorn mental al llarg de la seva
vida, i això inclou, entre d’altres, psicosi,
trastorn bipolar, depressió major, i un
llarg etcètera.
A Sant Vicenç ho vam celebrar amb una
taula rodona entorn de la Psicosi, i la
projecció del documental “La Pell Fina”.
En la taula hi van intervenir en Miguel
Pérez, professor de Psicologia de la
Universitat de Manresa, en Joan Manuel
Blanqué, psiquiatre i psicoterapeuta i
nét del Senyor Caba, que havia estat
un dels metges del poble fa molts anys,
juntament amb el Senyor Jané. També
va intervenir-hi la Juliana Santamaria,
presidenta de l’associació SALUT
MENTAL CATALUNYA - BAGES. Del que
van parlar en parlarem una mica més
endavant.
Ara vull centrar-me en el curtmetratge.
Basat en més de 25 hores de gravacions
reals amb pacients psicòtics, resumeix
en 25 minuts el que és la psicosi, el que
en el llenguatge comú es coneix com a
bogeria, però que tècnicament es coneix
com a esquizofrènia. I ho fa de la millor
manera que es pot fer: des de la primera
persona. Explica l’esquizofrènia com
la desfeta del cos i dels sentiments, de
caure en un pou del qual no saps si en
podràs sortir, i de com quan et recuperes,
estàs obligat a prendre medicaments de
per vida. Tanmateix, posa de relleu el
paper de la família i els vincles socials
en la vida dels malalts esquizofrènics.
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De com d’important és per als malalts la
comprensió del que és la seva malaltia, i
sobretot, l’ajuda entre diferents famílies
afectades.
Per als que no sàpiguen el que és
l’esquizofrènia, és una malaltia mental
que afecta aproximadament a l’1% de la
població, i que implica perdre la capacitat
de jutjar correctament la realitat, així com
una desorganització de la personalitat i
tenir una actitud proactiva amb la vida.
De fet, per als malalts esquizofrènics,
que són emocionalment extremadament
sensibles, les interaccions socials són
inusualment intenses. Per això moltes
vegades les eviten i sembla que vulguin
aïllar-se de tot.

Una de cada
quatre persones
patirà un trastorn
mental al llarg de
la seva vida
Com deia una mica més amunt, això és
el que plasmava el curtmetratge. Les
històries d’un grup de malalts i les seves
famílies entorn de l’esquizofrènia, com
s’havia desenvolupat, què vol dir “estar
posseït pel dimoni”, com és la sensació
de pensar que t’estan observant o
perseguint les 24 hores del dia, o que tens
un xip implantat al cervell mitjançant el
qual et controlen la ment.
L’acte es va cloure amb un torn de
preguntes molt interessant en el
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és professor del Dept. de
Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicològics de la
Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona

qual el públic va participar fent grans
aportacions, i on els professionals de la
taula van donar resposta a les inquietuds
del públic. Un dels punts que va generar
més interès va ser el perquè la malaltia
mental encara és un estigma i un insult.
D’altra banda, la presidenta de SALUT
MENTAL CATALUNYA - BAGES va fer
difusió de la gran tasca que fa aquesta
entitat.
Actes com aquest són absolutament
necessaris per entendre el que és la
malaltia mental i fer-ne difusió. Potser
així algun dia arribarem a entendre i a
acceptar que els malalts mentals no
són pas estranys, sinó que també són
membres de la nostra comunitat i no els
hem d’excloure.

5 cèntims de cultura

Espais opinables

D
Bufat & Fussing
Sendo Vall

X

uta!! Xuta!!.... “crashhhsss”. Ostres, recordo aquestes
paraules dels meus amics de carrer, a on el “partidillo”
de futbol era el joc dels nens. Les porteries eren les
cantonades, l’espai de joc i bandes, els edificis amb
portes i finestres. Però aquell dia els “xuts” sortien al revés. SÍ!
I com no pot ser d’altra manera, JO!!!, trenco el vidre del veí ...
Del Bufat fins al Fussing
Jo diria que el bufat és un espectacle de circ, potser més ric
amb l’antic, per eines que no han canviat gaire, per manual i
originalitat. Les primeres restes trobades són de Síria i, degut al
comerç de l’època, va passar a Egipte a on es va -per així dir-hoprofessionalitzar i l’expansió dels grecs i romans, portar l’ofici
al món. Van fer formes per guardar: perfums, verins, pocions o
fins i tot les llàgrimes de Nero. Doncs els romans varen portar
aquest ofici a tot l’Imperi.
Tots ens haurem fitxat en porrons, gerres, gots, ampolles,
plats... ara són seriades, fetes en cadena. Però encara en tenim
pocs, però hi són, artesans de peça única.
Són imprescindibles uns forns de fondre, que han d’arribar a
altes temperatures, com uns 2000ºC, i uns altres per trempar
les peces.
Suquem una barra metàl•lica perforada dins una massa
fossa de sílex, bòrax... que dins un gresol de refractari, té la
consistència com si del magma d’un volcà fos. En treu una
bola de vidre fos i ballant, voltant, bufant i tallant, com si d’un
malabarista al mig de la pista de circ es tractés. “tatxantt”!!, la
peça resultant en aquest cas: un “Porró”.
Però, no, la peça torna al forn de trempar vidre perquè no es
trenqui, i la temperatura baixi a poc a poc i no es trenqui.
Ara ja no es fa, però quan compres un porró et demanen: “Broc
gros o prim?”, jo, prim! i “crashhss” amb toc especial et trenca
el cap del broc.

Però ve i el vidre trencat!!!
Doncs el vitraller, o més ben dit vitraller emplomat.
Tothom ens hem fitxat que dins de catedrals, esglésies, veiem
fils de llum de colors que toquen el terra, sortint de rosetons
i finestrals, amb vidres de colors a on es representen escenes
de Sants i de la Bíblia. Els Bonet de Barcelona són una família
que fa generacions que es cuiden de fer vitralls, tant de signe
religiós com de civil. Restaurant les catedrals gòtiques o fan art
deco o noucentisme. Ells fan els vitralls del temple expiatori de
la Sagrada Família, i aquí una pinzellada de com ho fan:
Primer un esbós a escala 1:10 a tot color, seguidament
dibuixen l’original a escala real i en fan unes plantilles de cartó,
que retallen. Amb unes curioses tisores: tenen 3 fulles i això
els fa que descompti el gruix de la barra de plom que farà de
tancament. Agafem la plantilla i marquem o calquem sobre el
vidre de color que farem servir. Aleshores, amb diamant o ruleta
adiamantada, que abans suquem amb oli, perquè corri millor.
Ratllem i trenquem les parts que no volem. Envoltem el vidre
amb la barra de plom amb forma de “H”, ajustem, emmasillem i
reforcem. Iii... A col.locar el vitrall.
Ah!! El Fussing!!, és l’art que restaurants com el Bulli o el dels
Germans Roca en són capdavanters, amb la creació de plats i
estris de vidre fos, no tot és esferificació.
Sí, però el vidre trencat què? Doncs, apa, a avisar al “Joan de
l’aigua” que vagi a canviar el meu “GOOL!!” que vaig fer a la
finestra de ca l’Antero.

’aquests espais opinables al poble n’hi ha molts: places,
parcs i d’altres llocs diferents. La meva intenció és tan
sols donar-los a conèixer, donar la meva opinió i acceptar
la de tothom.
La meva opinió ja sé que és una mica “tendenciosa”. Jo voldria
plantar arbres i matolls a tot arreu i, si fes falta, fins i tot plantes
ornamentals; doncs, segons diuen i escriuen, és l’única manera
d’aportar el nostre gra de sorra per ajudar a tenir un planeta menys
contaminat i lluitar contra el canvi climàtic, dins de les nostres
possibilitats.
Per ajudar a aquest canvi –es diu-, tant els arbres, matolls i altres
plantes són molt importants, ja que transformen la contaminació
en oxigen. Especialment els arbres són fàcils de plantar (com
vàrem fer fa uns anys amb els que ara fan ombra al pati de l’escola
Sant Vicenç, a la plaça de l’Onze de Setembre) i el seu manteniment
encara resulta més fàcil i econòmic.
Per començar, he triat un lloc tan emblemàtic com la plaça de
l’Onze de Setembre.
La foto núm. 1 deixa ben palesa la manca d’arbres a la part final de
l’enjardinament dels brolladors. Anys enrere, tota la paret final del
jardí estava plena d’arbres de diferents tipus, però amb el pas dels
anys van anar morint i ningú fins ara n’havia replantat mai cap.
La foto núm. 2 ens deixa veure un bonic parc infantil, fet també
fa força anys. A la part dreta, on hi ha la majoria de jocs per als
infants, no hi ha ni un arbre, ni una ombra... bé, hi ha una mena de
xiprer lleig, inclinat, fantasmagòric, que no fa ni ombra. Els pocs
arbres que queden a l’altra punta del parc han anat de mica en
mica a “mal borràs”, com aquell gegantí desmai que hi ha a tocar
del transformador, el qual, gràcies als “esporgadors” de torn, està
que fa pena.
Dels arbres que fan ombra als bancs de la plaça, n’hi ha alguns que
presenten unes ferides que vull pensar que no han estat fetes per
algun “sinistre personatge” de dues potes. Però cal dir que, degut a
aquestes ferides, ja n’han mort dos o tres.
Opinió personal final: seria molt important adequar amb arbres i
arbustos l’espai mancat d’ombra, arbres i natura.
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Imatge de la plaça Onze de setembre i el parc infantil del costat

Clínica Dental Dr. M. Casas

NOTA
En El Breny anterior, núm. 420, la secció de viatges va sortir impresa
en un cos de lletra molt inferior al desitjat. L’Equip de Redacció
demanem disculpes als lectors per les molèsties que aquest error
els hagi pogut ocasionar i molt especialment a l’autor de la secció,
el santvicentí Jaume Pujol.

Revisió buco-dental Gratuïta
Higiene Gratis, en ﬁnançar el tractament
10% de descompte en tots els tractaments
Torna a somriure sense complexos

C / Creixell,23 - 93 833 20 51 - 168mcr.comb.cat
08295 Sant Vicenç de Castellet

Concert de Nadal participatiu
“Nadal, llum i misteri”
Dissabte dia 17 de desembre.
Assajos els dilluns a El Rkó a 2/4 de 10 del vespre

T’hi apuntes?

Per més informació truqueu al 608334612
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D’aquí i d’allà

Viatges

Per Nina Jareño

Per Jaume Pujol

L’ÍNDIA TERCERA PART

Xavier Llovet, Nova York
En Xavier Llovet és professor d’espanyol
a la Universitat de Columbia, a Nova
York, un dels centres més prestigiosos
del món. Va néixer a Sant Vicenç, però
fa anys que volta pel món seguint les
oportunitats laborals que la vida li ha ofert.
Enamorat de la seva feina, diu que s’hi
entrega en cos i ànima per estar sempre
a l’alçada. Sens dubte, parlem amb un
dels santvicentins amb més projecció
internacional que el poble ha tingut mai.
amb problemes, afortunadament.
En quins països has viscut?
Porto quasi 20 anys fora, i he viscut
principalment a Anglaterra (Cambridge),
a Noruega (Bergen), a Belice (Belmopán)
i a EEUU (Nova York), sempre dedicantme a la formació de professors i a
l’ensenyament de l’espanyol com a
llengua estrangera.
Vius i treballes a la capital del món per
excel•lència, Nova York. Què és el què
més t’agrada?
M’agrada molt l’oferta d’activitats
culturals,
de
restaurants,
de
multiculturalitat, de maneres de pensar...
Com també em desagrada l’esperit
competitiu i individualista, l’estrès, la
contaminació... Es podria dir que l’excés
d’oferta positiu per un costat porta
desgraciadament al sorgiment del què
més em desagrada.
Té algun avantatge Sant Vicenç sobre
Nova York?
Si t’agrada viure tranquil, saludar i pararte pel carrer a parlar amb els veïns,
respirar aire més net i tenir un estil de
vida més relaxat, sens dubte Sant Vicenç

té aquests avantatges. De petit, vaig
passar bastants hores pels boscos de
Cal Sant Joan i aquí, el més similar, és el
Central Park o el Riverside Park, on vaig
a córrer quan tinc temps. Sant Vicenç
és casa meva, on viu la família i on tinc
molts bons records d’infància.

Segurament Nova
York no serà
la meva última
parada. Estic segur
que aquí no em
jubilaré.

És fàcil conciliar la vida personal i
professional als Estats Units?
La feina et pot acabar absorbint el temps
lliure i pots passar treballant set dies a la
setmana 15 hores al dia. És estressant i
difícil, però amb el temps i els avantatges
que té la meva feina, intento trobar un
balanç que no em faci perdre el cap. Tinc
la sort de tenir 4 mesos a l’any sense
classes, que em permeten descomprimir
i centrar-me en la recerca i els projectes
personals per recuperar l’energia.
Ets professor en una de les millors
universitats que existeixen, Columbia.
És una feina exigent?
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Molt. Són estudiants amb unes capacitats
excepcionals i amb un esperit crític molt
elevat. El model educatiu tradicional
no funciona per a ningú, però menys
per a uns estudiants que tenen ganes i
motivació per aprendre, que volen reptes,
que els facin pensar críticament i que els
portin fins al límit. És un plaer i un estrès
perquè no et pots relaxar. Cada classe
és un experiment nou i no pots repetir
el mateix cada curs. Has d’estar molt
preparat i això comporta molt de temps,
de dedicació i d’una contínua formació
professional. Al final, tant d’esforç dóna
resultats, i això m’omple i m’apassiona.
Com definiries el caràcter americà?
Conec principalment Nova York, on he
viscut gairebé tres anys, i no representa ni
la manera de pensar ni de sentir del país.
Queda clar només veient els resultats de
les últimes eleccions, on a Manhattan, on
visc, el 87% va votar la Hillary Clinton. La
ciutat m’ha tractat molt bé i no em puc
queixar, la gent és molt amable, però de
bones i males experiències en tens a tot
arreu...
De cara al futur, t’agradaria canviar de
país?
Segurament Nova York no serà la meva
última parada. Estic segur que aquí no
em jubilaré. He viscut més de 10 anys
en països nòrdics i em segueix fascinant
la integritat en valors que tenen. Com a
qualitat de vida, és incomparable a cap
país on he viscut, si entens per qualitat
de vida la conciliació familiar, el respecte
personal i laboral, o l’estima i la cura pel
medi ambient.

cerimònia totalment impactant. Mentre contemples aquest acte,
et dóna la sensació de què ja no pertanys a aquest món.
Varanasi, una ciutat que et fa sentir més a la vora de la Deua Shiva,
on et sents atrapat per un ambient apocalíptic, que deixa una
empremta molt profunda al viatger que, per primera vegada arriba
a aquesta màgica, misteriosa, i al mateix temps caòtica ciutat.
Varanasi té la universitat més gran de l’Índia, on surten els
millors professionals d’aquest país: metges, advocats, enginyers,
economistes, etc.
L’endemà, ben d’hora al matí, vam anar a fer un recorregut en barca,
pel riu Ganges, on contemplàvem la gent resant i els famosos
“Ghats”, les escalinates de l’oració, les ofrenes i la purificació.

Després de set hores per carretera i una calor xafogosa i
intensa, arribem a la ciutat de Khajuraho. Khajur vol dir, sexe,
amor i felicitat. Aho vol dir poble.
L’endemà d’haver arribat, anem a visitar els temples més
exquisits de tota l’Índia, construïts durant els segles X i XI pels
reis Chandela. Aquests temples es caracteritzen pels seus
sota relleus i escultures eròtiques, sorprenen molt pel lloc
on es troben, entre columnes. Figures esculpides de pedra
que adopten les diferents formes i postures per a practicar
el sexe. Recordem que els reis Chandela eren hinduistes,
creients de la deessa Shiva, la deessa que adopta les mil i A partir d’ara, el que us explicaré, espero que no afecti la sensibilitat,
una formes. El sexe i les seves formes de practicar-lo formen de cap lector.
part de la cultura hinduista.
En acabar el recorregut amb barca, vam començar a recórrer els
A la nit vam assistir a una cerimònia hindú en una gran carrers que donen a la part final, abans d’arribar al riu Ganges, fins
“pagoda”, als afores de Khajuraho, on la música dels a arribar a les famoses escalinates. Són uns carrers molt estrets,
brahamans i la il.luminació dels temples, creen una plens de brutícia i on la gent fa totes les necessitats corporals al
atmosfera autènticament màgica. A aquestes cerimònies se bell mig del carrer. Aquests carrers fan una mica de baixada, fet
les anomena “Pujas”.
que dóna peu a què vagi tota la
Abans
de
marxar
porqueria a parar al riu Ganges,
d’aquesta màgica ciutat,
com si fos un clavegueram,
vam anar a veure els
amb una pudor insuportable,
vint-i-dos
temples
o
tot això sota uns cinquanta
nagaras que encara
graus de temperatura i una
queden.
Cadascun
calor infernal. L’ ambient es
d’aquests temples tenen
carrega i és tens. Els nens amb
en el seu interior unes
les panxes inflades, plenes de
figures conegudes com
bacteris i descalços, volten pels
les “mithuma”, que es
carrers. Vaig tenir un nen a les
troben sobre elevades
meves mans, li vaig fer un petó
plataformes de pedra i
ben fort, encara que sàpiguen
marbre.
que estava infectat, vaig ser
Precisament el llibre
l’únic, els demès companys de
“Kamasutra” és originari
viatge no van voler saber-ne
de la ciutat de Khajuraho
res. Potser en aquest moment,
i basat en els principis
en què estic escrivint aquest
de les diverses postures
test, la meitat d’aquells nens
del sexe. D’aquí que, en el
malauradament ja no són entre
Moments de purificació al riu Ganges
temple dels reis Chandela
nosaltres.
hi trobem la major part de les escultures eròtiques de tota Vam assistir a la incineració del cos d’una dona, que feia poc que
l’Índia.
acabava de morir. Com que la família d’aquesta dona no tenia
Al matí ben d’hora agafem l’avió a l’aeroport de Khajuraho gaires diners, van emprar poca llenya, fet que va donar peu a
per anar cap a la ciutat sagrada de Varanasi (Benarés).
què no s’incinerés del tot, pel qual motiu el cos no va quedar ben
Quan l’Índia va ser alliberada dels anglesos, l’any 1947, se li va incinerat i li va caure el cap i l’extremitat inferior esquerra a terra. La
canviar el nom d’aquesta ciutat Benarés, pel nom de Varanasi. van haver d’incinerar per segona vegada. Moments molt delicats i
El motiu és perquè, els dos afluents més importants del fràgils pels nou components d’aquesta aventura per l’Índia.
Ganges, el riu Veranua i el riu Asi, desemboquen en aquesta La fusta per incinerar la treuen d’un carrer on només hi ha llenya
ciutat, donant-li el nom de Varanasi.
per les incineracions. Però, és clar, les vaques crien damunt
Varanasi, la ciutat de les “Mil Escalinates”, i la ciutat més d’aquesta llenya i quan la treuen del seu lloc, per vendre-la, surt
sagrada de l’Índia.
tota la placenta plena de sang de les vaques, poca estona després
La major part dels hinduistes a l’Índia, estalvien tota una d’haver criat. Moments tensos i molt emotius, difícils de superar.
vida, per anar a morir a les escalinates del riu Ganges, on són Després vam anar cap a les escalinates del riu Ganges. La gent de
incinerats.
bon matí estirada a terra dormint, tot i que ens van dir, que alguns
A l’alba, quan comença a fer-se de dia, a Varanasi, en honor al dels que dormien potser ja estaven morts.
riu més sagrat de l’Índia, el riu Ganges, i gairebé durant una L’espectacle al riu Ganges va ser impressionant, pètals de flors
hora, es fan uns rituals amb làmpades de foc, els gurus fan i cendres dels familiars incinerats, escampats al bell mig del riu.
sonar unes campanes, canten mantres i escampen l’encens. Tota una lliçó d’experiència inoblidable a l’Índia, Namaste.
En acabar aquesta sagrada cerimònia les persones s’acosten
al riu i deixen les seves ofrenes a la vora del riu Ganges.
Tancar els ulls i ignorar aquesta ciutat és com perdre’t alguna
cosa majestuosa que, està passant al teu voltant. Una
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Cuina

Digibreny

Canelons de mató i pernil
www.ccma.cat/tv3/marato

INGREDIENTS
12 plaques de caneló
7 talls de pernil dolç ample
250 g de mató.
2 rovells d’ou
50 g de parmesà ratllat
julivert
2 clares d’ou
salsa de tomàquet

PREPARACIÓ:
• Barregem el mató amb el parmesà (25 g),
una mica de julivert i els dos rovells
• Bullim les plaques de caneló, li posem
un tall de pernil dolç de la mateixa mida
a sobre i després els farcim amb el
mató.
• Cargolem els canelons i els posem en
Ramona Giralt
és membre del col·lectiu
una plata untada de mantega.
Cuineres del Bages
• Es cobreixen els canelons amb les
clares d’ou muntades i altres 25 g de parmesà ratllat i es posen a
gratinar.

La Marató de TV3 és una gala solidària
realitzada anualment per TV3 el diumenge
abans de Nadal, aquest any serà el dia 18
de desembre.
La primera edició es va fer el 1992 i cada
any el tipus de malaltia és diferent.
El seu objectiu principal és recaptar fons
que permetran sensibilitzar i donar un important impuls econòmic a la recerca en
l’ictus i les lesions medul•lars i cerebrals
traumàtiques en la 25a edició de La Marató
Per aconseguir diners pel fons de La Marató s’organitzen un miler d’actes arreu dels
Països Catalans i també compta amb El
disc de la Marató que es ven amb els principals diaris de Catalunya.

www.google.com/photos/scan

www.elfyourself.com

Google acaba de llançar Photoscan, una
aplicació gratuïta que permet escanejar fotografies analògiques amb el mòbil i guardar-les en format digital.
El funcionament és senzill, es fa una foto
de la imatge original en paper i l’aplicació
s’encarrega de corregir automàticament
els marges, la brillantor... i guardar-la directament a Google Fotos.
Està disponible tant per Android com per
iOs.

S’acosta Nadal i és temps de compartir els
nostres desitjos amb la família i amics.
Aquesta web permet que enviem una bonica postal nadalenca en format vídeo-clip on
els protagonistes serem nosaltres mateixos vestits d’elfs, cantant i ballant al ritme
d’un munt de músiques que podrem escollir. És molt fàcil d’utilitzar i els resultats són
d’allò més divertits.
Si ho feu, no dubteu a enviar-nos un enllaç al
nostre correu: revista.elbreny@gmail.com

El Breny dels més petits

Acudit

Amb aquesta secció volem engrescar a tots els nens,
nenes i joves de Sant Vicenç a que ens expliquin
breument com veuen Sant Vicenç, què fan, què els
agrada, què els desagrada, com es diverteixen, què
troben a faltar… En definitiva, que ens expliquin què
passa al seu voltant i que ens ajudin així a escriure la
petita història de Sant Vicenç… Ja ens podeu fer arribar
els vostres textos a la següent adreça: Cal Soler, Local
2, o bé a través del correu electrònic: revista.elbreny@
gmail.com
Fran Navarro, Jana Llastarri, Oussama Badar, Helena
Pardo, Kloe Bousonga
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AGENDA

Serveis

Telèfons d’interès
IES Castellet
Jutjat de Pau
Mossos d’Esquadra
Parròquia Sant Vicenç
Policia Local
Servei d’ocupació municipal
Serveis socials
Taxi Antònia Brossa
Taxi Jaume Pujol
Taxi Sílvia Tardà
Taxi Xavier Prat
Zona Esportiva
Emergències

93 693 06 11
93 833 52 24
93 833 08 56
93 833 03 05
93 833 12 59
93 833 22 44
93 833 05 65
93 833 04 62
93 833 22 44
93 833 14 05
93 833 02 55
93 833 06 11
93 833 16 73

Horaris de busos

Difunts

SETEMBRE
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93 833 07 51
93 833 12 10
93 875 98 00
93 833 01 02
93 693 06 12
93 693 06 36
93 693 06 20
609 33 20 23
689 76 21 51
656 36 47 72
653 61 43 53
93 833 14 18
112

Sant Vicenç - Manresa

Farmàcies guàrdia

Ajuntament
Ambulatori
Biblioteca Salvador Vives
Col·legi FEDAC Sant Vicenç
Col·legi Montserrat
Col·legi Públic Puigsoler
Col·legi Públic Sant Vicenç
Escola Bressol El Niu
Escola de Música
Farmàcia Fíguls
Farmàcia Gimferrer
Farmàcia Molina
Farmàcia Torras

Telésforo La Hoz Rodrigo 3/9 76 anys
Concepción Fernández Sánchez 5/9 84 anys
Maria Bernadich Casas 7/9 85 anys.
José Antonio Fernández Muñoz 16/9 63 anys
Carlos Andrés Galera 21/9 79 anys
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Farmàcia Torras
del 28 de novembre al 4 de desembre
Farmàcia Molina
Del 5 al 11 de desembre
Farmàcia Fíguls
Del 12 al 18 de desembre
Farmàcia Ginferrer
Del 19 al 25 de desembre
Farmàcia Torras
Del 26 al 31 d’octubre

24

