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Hola amics,
Només quatre ratlles per expressar la meva 
indignació davant d’uns fets que em remouen 
la sang. Què està passant a Sant Vicenç? Quan 

a molts municipis es posa en marxa la parcel•lació d’horts 
perquè la gent gran tingui un esbarjo i un ajut a la seva 
precària economia, aquí, a Sant Vicenç, es decideix que 
han de deixar els seus la gent que ja els tenia, perquè ningú 
(Ajuntament inclòs) es nega a negociar el seguiment del 
que jo crec que després de 60 anys és ja un  dret adquirit. 
Senzillament, es vol tancar tot l’accés a l’aigua del canal. Ho 
poso en coneixement de tothom per si algú ens vol donar 
un cop de mà per aturar aquest fet. Es beneficiarien moltes 
persones les quals, pel fet de ser grans, no mouran ni un dit 
i senzillament deixaran les seves parcel•les, les quals molt 
probablement passin a mans d’uns OKUPES amb tots els 
drets (tots sabem que ningú els farà fora).
Repeteixo el meu agraïment a qui pugui i vulgui donar un cop 
de mà per ajudar a aquestes persones a les quals trauran un 
tros de vida si ningú fa res.
Vaig parlar amb l’Ajuntament i només em van dir que no es 
podien posar amb una propietat privada com és el canal ... 

Cartes dels lectors

ELS HORTS A SANT VICENÇ
o sigui, aquests avis no tenen dret a què ningú els ajudi, el 
seu ajuntament tampoc. També vaig parlar amb la gestoria 
Roset (que és qui gestiona aquests fets, sol•licitats  pel 
propietari del canal, en lloc de gestionar un diàleg que 
permetés tirar endavant uns horts que tota la vida han 
existit). Va demanar la signatura d’uns  avis per renunciar 
a l’aigua que els permet cultivar el seu hortet durant uns 
mesos a l’estiu, perquè la resta de l’any tot s’atura. 
El fet és que  si els avis es queden sense hort, tindran temps 
per controlar el cabal d’aigua que baixi per la resclosa (cosa 
que hauria de fer l’ajuntament, ja que el riu és un bé de tots i 
no només el negoci d’una persona), i hi ha d’haver un cabal 
mínim perquè no es morin els peixos a l’estiu, i tots sabem 
que durant els mesos d’estiu el riu baixa sec, mentre que el 
canal manté el seu cabal d’aigua ... Les lleis han d’ésser per 
a tots  iguals, no??  
Res més, reitero el meu agraïment a qui ens pugui ajudar 
o fer alguna gestió que permeti seguir amb aquest fet tan 
bonic, laboriós i tradicional com és el manteniment d’un 
hort. En nom de tots, gràcies.

Dolors Botines

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!

MUDESA POLÍTICA

El filòsof Xavier Antich publicava fa dies un magistral 
article a La Vanguardia titulat “L’art de saber callar” 
en el qual ens explica que és més difícil saber callar 
que saber parlar, perquè a parlar se n’aprèn i sembla 

una activitat natural, impulsiva. En canvi, a callar ningú no 
ens ensenya, sinó que n’anem aprenent. A partir d’aquí, el 
filòsof català posa de manifest que hi ha una forma “sàvia, 
intel•ligent i lúcida de callar” que ens dóna temps per pensar, 
per treballar i, conseqüentment, avançar. Però que n’hi ha 
una altra que “és el resultat de la pura impotència de l’acció” 
o fins i tot “un gasiu càlcul estratègic”, és a dir, “una mudesa 
com una forma radical de paràlisi, d’incapacitat, d’opacitat i 
d’impotència”. 

Molts dies com avui, a la tarda, vaig a la Biblioteca a llegir 
el Regió 7, la premsa comarcal, i em costa molt -però molt- 
arribar al fons de la planta on s’ubica la sala de lectura. El 
motiu obeeix a les dues plaques que es troben a l’esquerra 
de l’entrada, fins i tot m’ha passat pel cap de deixar anar el 
meu cos. No conec cap inscripció que posi: “I essent alcalde 
en Martí Muns i Grau (plaça Catalunya, carrer Eduard Penya, 
llegat Rosendo Bach Sellarès, Residència, Institut...)” Per què? 
Per honradesa. Tota estructura pública és i serà solament 
fruit del treball i el compromís de la ciutadania, i no d’un/a 
polític, només faltaria. Segona placa, prego –igual que la 
primera- la seva destrucció, L’Ateneu va sobreviure després 
de la Guerra Civil gràcies als socis/es i els col•laboradors/

es que construïen una xarxa de cohesió social que era 
enveja de tot el país, és indigne glorificar persones amb un 
passat tèrbol i que mai han estat a l’alçada de molts socis 
i col•laboradors d’aquesta institució. Glòria de què? I per 
què?

Com anell al dit l’article d’Antich en temps de giragonses 
municipals a l’hora de reconèixer –o no reconèixer– es pot 
morir un Senyor Alcalde i el Ple Municipal corresponent 
no dedicar-li ni un minut de silenci, silenci, manca 
d’explicacions en la passada de comptes de la Fira del 
Vapor, en la publicació del cost de l’edifici de l’Ateneu i el 
seu finançament. L’actitud de no dir ni fer res que no sigui 
fiestukis ens porta a continuar ancorats en el cul del Bages 
Sud.

Rosa M. Ruisánchez Vilanova
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Empreses i comerços celebren la IV Nit de l’Impuls Empresarial  
L’acte va reunir a més de 200 persones durant la conferència del professor Emilio Duró i el lliurament 
de premis i reconeixements

El passat dijous 21 de novembre va tenir lloc la IV Nit de l’Impuls 
Empresarial a la sala de Cal Soler, organitzada per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, amb l’assistència de més de 200 persones, 
entre elles empresaris i comerciants de Sant Vicenç i de la comarca. 
La decoració de la sala per aquest acte va cridar l’atenció per 
l’espectacularitat. L’ obra dels santvicentins Andreu Boluda i Gerard 
Riudalbàs recreava un hort urbà. Una representació al•legòrica de la 
necessitat que tenen les empreses i comerços -igual que els horts- de 
regar-los per obtenir-ne fruits. Les fruites i hortalisses emprades van 
anar a parar al Banc dels Aliments una vegada acabat l’acte, ja que 
aquell cap de setmana va tenir lloc el Gran Recapte.
La 4a edició de la Nit de l’Impuls Empresarial es va dividir en dues 
parts: la conferència del professor Emilio Duró i el lliurament dels 
reconeixements a comerços i empreses de Sant Vicenç. El professor 
Duró, reconegut i televisiu consultor va pronunciar la conferència “No 
vale rendirse”, que va ser seguida pels assistents amb molt interès. El 
seu estil vehement i el contingut de la conferència van fer que l’auditori 
acabés molt satisfet, i ho va demostrar amb un llarg aplaudiment. Tot 
seguit es va donar pas al lliurament de premis i reconeixements:

 - Empresa innovadora: Bo de Debò
- Empresa amb més responsabilitat social: La Grana 
- Empresa amb millors pràctiques en la internacionalització: Sempre 
Abril 
- A l’activitat de serveis més innovadora: Acadèmia Punt i Coma 
- Reconeixement als comerços amb més de 50 anys: Ferreteria 
Pous, Forn de pa L’Espiga i Dolceria Bach.

L’acte es va acabar amb un càtering servit per la Dolceria Bach, on els 
assistents van tenir l’ocasió de compartir experiències i de parlar amb 
el conferenciant de la nit. 

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

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

Anna Cinca, xarxes socials 
i web
M. Pilar Palà, correcció
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 
històrica

qui som D.L. B-49.196-1974

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. 
Els acudits no expressen l’opinió de cap persona o 
entitat, simplement són acudits.

La sala de Cal Soler es va omplir per escoltar a Emili Duró

Entrega del reconeixement a l’empresa més innovadora a Bo de Debò
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Un santvicentí a l’Institut d’Estudis Catalans
Ramon López de Mántaras s’incorpora a la secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC com a membre numerari

El Ple de l’Institut d’Estudis Cata-
lans va acordar el passat 17 de 
novembre incorporar vuit nous 
membres numeraris: a la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, l’economis-
ta menorquí Guillem López Casanovas i 
el periodista i catedràtic de la Universitat 
Jaume I de Castelló Andreu Casero Ripo-
llés. A la Secció de Ciències Biològiques, 
Roderic Guigó i Serra, expert en bioinfor-
màtica i genòmica, i Joan Vallès i Xirau, 
filòleg i catedràtic de botànica a la Uni-
versitat de Barcelona. A la Secció de Cièn-
cies i Tecnologia s’han incorporat el físic 
i informàtic Ramon López de Mántaras i 
Badia i la matemàtica Marta Sanz Solé. Fi-
nalment, els filòlegs José Enrique Gargallo 
Gil, professor titular de filologia romànica a 
la Universitat de Barcelona, i August Bover 

Font, escriptor i catedràtic emèrit de filolo-
gia catalana a la mateixa universitat, s’han 
incorporat a la Secció Filològica.

Ramon López de Mántaras i Badia és pro-
fessor d’investigació del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC), direc-
tor de l’Institut d’Investigació en Intel•ligèn-
cia Artificial i professor visitant distingit de 
la Universitat de Tecnologia de Sydney. És 
un dels pioners de la intel•ligència artificial 
a l’estat espanyol (publicà “Inteligència Ar-
tificial: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, 1980”) i 
un dels més destacats experts a Europa. 
López de Mántaras va fundar l’Associació 
Catalana d’Intel•ligència Artificial, en la 
qual fou president del Consell Rector du-
rant el període 2002-2006. El santvicentí 
també és membre de l’European Associa-

Sabates vermelles contra la violència de gènere 
Sant Vicenç diu NO a la violència contra les dones

PROU. Amb aquesta única però 
contundent paraula l’ajunta-
ment de Sant Vicenç i nombro-
sos santvicentins van mostrar 

el passat 25 de novembre el seu rebuig 
a la violència de gènere. A la façana de 
l’ajuntament també es va evidenciar du-
rant tot el dia el desacord santvicentí 
vers la violència contra les dones a través 
d’una pancarta de color lila on es podia 
llegir clarament “Sant Vicenç diu NO a la 
violència de gènere”. Al terra de la plaça, 
quatre lletres: PROU, que no necessiten 
massa explicació, envoltades d’espelmes 
i de sabates de diferents estils, totes elles 
pintades de color vermell. 

L’exposició de sabates vermelles -sim-
bòlicament tacades de sang- respon a la 
iniciativa impulsada pel Consell Comarcal 
del Bages sota el lema “Aquestes saba-
tes ja no caminen. Camina tu perquè no 
torni a passar”, que pretén recordar les 
víctimes de la violència de gènere durant 
el Dia Internacional per l’eliminació de la 
violència contra les dones. En total, 39 

parells de sabates per les 39 víctimes que 
hi ha hagut aquest any a Catalunya per 
violència sexista. 

La creadora d’aquesta iniciativa és l’ar-
tista mexicana Elina Chauvet, de Ciudad 
Juárez, on l’assassinat i la desaparició de 
dones és un fet quotidià. Aquesta idea es 
va impulsar l’any 2009 sota el títol “Zapa-
tos rojos” i aquest any ha travessat l’oceà 
fins a arribar, també, a Sant Vicenç. Cada 
parell de sabates anava acompanyat del 

tion for Artificial Intelligence (EurAI) i ha 
rebut diversos guardons, entre els quals 
destaquen el Premi Ciutat de Barcelona 
d’Investigació (1982), el Premi Robert S. 
Engelmore de l’Associació Americana 
d’Intel•ligència Artificial (2011); el Premio 
Nacional de Informática, de la Sociedad 
Científica Informática de España (2012), i 
l’EurAI Distinguished Service Award, de la 
European Association of Artificial Intelli-
gence (2016).

nom, l’edat i la província d’alguna de les 
víctimes. 

A dos quarts de dotze del migdia es va 
donar pas a la lectura d’un manifest que 
convidava a reflexionar i a debatre sobre 
aquesta problemàtica social que repre-
senta una greu vulneració dels drets hu-
mans i atempta contra la igualtat efectiva 
entre dones i homes, i seguidament es va 
realitzar un minut de silenci en record de 
les víctimes.

Redacció

Sabates vermelles a la Plaça de l’Ajuntament
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Natura i reciclatge
Sant Vicenç clou amb èxit una nova setmana dedicada al Medi Ambient 

Descobrir alguns elements del patrimoni 
geològic, natural i arquitectònic que recu-
ll la zona de Vallhonesta, Serracanta i la 
pedrera del Rubió a través d’un itinerari 
guiat que porta per nom “Pedra i natura 
a Vallhonesta”, gaudir de la fauna i la flo-
ra del municipi, participar d’una jornada 
d’anellament d’ocells liderada per l’orni-
tòleg Arnau Bonan, de l’Institut Català 
d’Ornitologia, o d’una plantada d’arbres 
en espais públics que va comptar amb la 
col•laboració de les escoles de primària 
santvicentines van ser algunes de les pro-
postes naturals que van tenir lloc durant 
la Setmana del Medi Ambient –del 18 al 
25 de novembre- amb l’objectiu d’aconse-
guir una millora ambiental i difondre els 
seus valors entre la ciutadania. 

La importància de reciclar

L’altre gran tema de la setmana mediam-
biental d’aquest any va ser conscienciar 
sobre la importància del reciclatge. En 
aquest sentit, es va organitzar un taller 
sobre com aprofitar els aliments i evitar 
així el malbaratament alimentari domès-
tic, una activitat on s’ensenyava a elabo-
rar moneders i embolcalls d’esmorzar a 
partir de materials reutilitzables i el ja tra-
dicional Mercat de Segona Mà i Intercanvi 
a la plaça de l’Ajuntament. La biblioteca 
també va acollir un taller de reparació de 
petits electrodomèstics en el qual el pú-
blic va poder portar petits electrodomès-
tics per reparar. La Setmana dedicada 

al Medi Ambient es va tancar finalment 
amb una activitat de prevenció de residus 
i reutilització del tèxtil usat a càrrec de la 
fundació Humana “Fundación pueblo a 
pueblo”. 

Amb la voluntat de fomentar la recollida 
selectiva, l’ajuntament de Sant Vicenç 
compta cada quinze dies amb la visita 
de la deixalleria mòbil que es desplaça al 
carrer Creixell els divendres al matí coin-
cidint amb el mercat setmanal (de 9.30 a 
11.00). D’altra banda, a les persones que 
fan aportacions d’aquells residus espe-
cials que es generen a casa (bombetes, 
piles, oli de fregir, cables, radiografies, es-
prais, tòners, etc.) se’ls segellarà el carnet 
per a la bonificació de la taxa d’escombra-
ries. Si sumen dotze aportacions a l’any 
s’obtindrà un descompte del 15% en el 

rebut. Les aportacions es poden fer a la 
deixalleria mòbil o bé a la deixalleria mu-
nicipal, ubicada al carrer Via Augusta.En 
aquesta mateixa línia, la regidoria de Medi 
Ambient va impulsar a principis d’any la 
campanya “Què hi va a cada contenidor”, 
que pretenia incidir en la recollida de la 
matèria orgànica i destacar els beneficis 
que comporta per al medi ambient i per a 
la societat en general fer un bon ús dels 
contenidors.
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Una mica de tot

A quest mes anirem a l’altra punta del poble, a l’em-
blemàtica plaça d’Espanya, que també dóna nom 
al barri “més modern” del poble. Aquesta bona 
plaça, envoltada pel cantó dret del carrer Eduardo 

Peña (ctra. BV-1229 del Pont de Vilomara) i pel capdamunt 
del carrer Pirineu, té gairebé de tot; fins i tot es podria dir 
plaça Parc, doncs així se’n pot dir d’una extensió de terreny 
amb jardins, bosc, arbres, matolls i d’altres plantes dins 
un poble, destinada a ornamentació i recreació per a xics i 
grans.

Dit això, la plaça és força gran, té jocs per als petits i alguns 
arbres que fan ombra (llàstima que n’hi manquen alguns), 
espais diversos per a jugar, una font que funciona i una tan-
ca nova per protegir-la de la carretera. A aquest mateix cantó 

(el de la tanca) el podem anomenar part tova o verda de la 
plaça, ja que  dues rengleres d’arbres hi donen bona ombra.

L’altre cantó de la plaça o carrer Margarida Xirgu és la part 
dura de la plaça, i no només per la paret de roques, sinó per-
què només hi ha plantat algun matoll “descuidat”, i en el “pro-
jecte” també es varen descuidar de plantar-hi algun arbre; 
així com  d’acabar la vorera, ja que només n’hi ha un bocinet 
al començament del carrer (foto 1) i no va ser pas per falta 
d’espai.

Com es pot veure en la foto núm. 3, si el projecte hagués in-
clòs alguns arbres en el cantó dret o/i cantó dur de la plaça, 

1

3

en aquest indret del poble hi tindríem una gran plaça parc per 
a veïns i conciutadans.

El nom de la plaça és una mica misteriós, ja que  en el plànol 
local del poble no hi consta. Preguntant a alguns veïns que 
gaudien de l’espai, ningú em va saber dir si algun rètol en 
deia el nom, fins que un dels  veïns més antics em va assen-
yalar una placa “antiga” enganxada en una paret d’un pati del 
carrer Margarida Xirgu que hi deia: “Plaza España”. Es varen 
descuidar el “de”.

Alfons Plans
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100 ANYS
PLENS DE MÀGIA
La Comissió Cavalcada de Reis prepara diversos 
actes per celebrar el centenari de l’arribada de Ses 
Majestats a Sant Vicenç

El reportatge
Per Jordi Largo

La propera cavalcada de Reis, serà una cavalcada especial; 
se celebren 100 anys de la primera cavalcada al nostre poble, 
o almenys d’ençà que se’n té constància. Com cada nit del 5 
de gener, ses Majestats els Reis Mags d’Orient arriben a Sant 
Vicenç de Castellet, després de recórrer milers de quilòmetres 
per tal de poder repartir tots els desitjos a tots els santvicentins.
Des de fa 100 anys, Melcior, Gaspar, Baltasar i tots els seus 
patges són rebuts per un grup de persones que els hi prepara i 
organitza la seva estada. Aquesta gent són la Comissió de Reis 
que vetlla i treballa al llarg de tot l’any perquè els Reis Mags es 
trobin com a casa.

Els inicis
Els records ens transporten fins a l’any 1916 quan un grup de 
joves emprenedors es van reunir per tal de facilitar l’arribada 
dels Reis al nostre municipi l’any següent. Així doncs, que el 
1917 tenim constància que els Reis Mags d’Orient ja van arribar 
a Sant Vicenç de Castellet. En aquella època, ses Majestats 
arribaven sobre els seus bonics i guarnits cavalls el mateix dia 
6 de gener al llarg del matí, ja que la gent, en aquelles dates, no 
tenia festa i tothom treballava a la fàbrica. Pels nens i nenes del 
poble era una gran nit, deixaven les sabates a les terrasses, un 
plat amb aigua i una mica de menjar pels seus cavalls i quan 
s’aixecaven, al matí, era el moment d’obrir els regals que els 
hi havien deixat: una nina de roba, una baldufa, una rotllana i 
un pal, … Per ells, eren uns grans regals i la màgia i la il•lusió 
omplien de brillantor els ulls de la quitxalla.

La Guerra Civil
Ses Majestats van anar arribant cada principi d’any fins al 
1936. La maleïda Guerra Civil no va permetre gaires alegries 

Gaspar i els seus patges en una imatge de finals dels anys setanta. Arxiu: Comissió de Reis
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i sobretot, va treure els ànims a tota 
aquella gent que es reunien per tal de 
preparar l’arribada dels Reis Mags a Sant 
Vicenç. Tot i això, acabada la Guerra Civil, 
els Reis van tornar a arribar al poble, però 
per mancança de diners i ajudes, tothom 
els recorda molt tristos i pobres, ja que el 
conflicte havia deixat moltes penúries. 
Aquell any, des de la Comissió es van 
començar a fer els primers programes, 
anunciant l’arribada de Ses Majestats, però 
com era habitual en aquella època, només 
estaven escrits en castellà.

La primera meitat del segle XX
A partir dels anys 1944-1945, un grup de 
joves d’Acció Catòlica, de la parròquia 
del poble, encapçalats pel vicari Mn. 
Jesús Carrera, van continuar aquella línia 
renovant i perfeccionant la diada. Els Reis 
continuaven arribant el mateix dia 6 de 
gener, a partir de les 10 del matí i es feia 
l’entrega conjunta de regals a tots els nens 
i nenes del poble. Primer, als baixos de 
l’església parroquial, però més tard al camp 
de futbol, ja que l’església havia quedat 
petita. Es portaven més d’un centenar de 
paquets i es necessitaven dos camions 
per poder-los carregar, un dels transports 
de Cal Moll i l’altre dels de Cal Bou. A partir 
d’aquella època i fins actualment, ses 

Majestats eren i són rebuts a la Masia de 
les Vives, on des d’allà, amb tota la comitiva 
de patges i membres de la Comissió, 
inicien la cavalcada. La Comissió de Reis 
es trobava unes setmanes abans, per tal 
de tenir-ho tot a punt i, en aquells temps, 
les cases comercials, les empreses i les 
botigues ja van començar a col•laborar 
amb la Comissió. Cal dir que tot el vestuari 
i tots els materials fets servir des dels 
primers anys eren llogats a Barcelona, un 
fet que portava molta feina a l’entitat.

Els anys seixanta
Els anys 1956-1957 va haver-hi diversos 
canvis a la Comissió i també es va renovar 
el personal. En aquells primers anys, 
encara es va continuar sortint el dia 6, 
amb cavalls, però pels volts de 1960 es va 
decidir que els Reis Mags de Sant Vicenç 
tindrien el seu vestuari propi. Els vestits de 
Melcior, Gaspar i Baltasar es van comprar, 
però els dels patges es van aprofitar de 
l’obra de teatre “La Ventafocs” de Josep M. 
Folch i Torres, que havien representat els 
mateixos membres de la Comissió, l’any 
1953, en benefici de la cavalcada. Aquests 
vestits, són els que es van fer servir fins 
al 2002 pels patges i fins al 2008, pels 
Reis. Eren uns vestits molt vistosos i 
d’època i les Germanes Domíniques es van 

EL 1917 TENIM 
CONSTÀNCIA QUE ELS REIS 

MAGS D’ORIENT JA VAN 
ARRIBAR A SANT VICENÇ 

DE CASTELLET

Els Reis entrant a cavall pel pont durant la dècada dels anys 50. Arxiu: Comissió de Reis



10

encarregar de guardar-los i mantenir-los 
en bon estat.
Va ser entre els anys 1962 i 1963 que 
es va construir la primera carrossa, que 
també va sortir el dia 6. No va ser fins 
cinc anys més tard que es va construir 
una segona i aquestes ja van sortir la 
Nit de Reis.
Els Reis Mags ja arribaven pel pont 
d’entrada de Sant Vicenç amb les 
seves dues carrosses i, sobretot, amb 
les seves llums. Alguns anys també 
s’havien llogat altres carrosses a 
Barcelona, ja que d’aquesta manera es 
feia més lluïda la cavalcada.

Els setanta
Va ser l’any 1974 quan els programes ja 
es van començar a fer íntegrament en 
català i a poc a poc, anaven millorant les 
seves infraestructures. 
El 1975-1976 va ser quan es van 
construir les plataformes de les quatre 
carrosses actuals i des de llavors, s’ha 
anat modificant i millorant tota la seva 
decoració. Aquestes, es van començar 
a guardar a l’antic escorxador. Just en 

aquesta època també va ser quan es va 
gaudir de la presència dels romans, que 
durant cinc anys van acompanyar tota la 
comitiva reial.

L’arribada dels 80-90

Un cop arribats als anys 80-90, les carrosses 
es van anar millorant pel que fa a materials i 
instal•lacions. L’entitat es regia gràcies a les 
donacions de les empreses i les botigues. 
Els caramels s’havien de comprar, ja que les 
ajudes eren gairebé inexistents. 
El nou mil•leni
Arribats a l’any 2000, les carrosses es van 

PER TAL DE CELEBRAR 
ELS 100 ANYS 

D’HISTÒRIA DELS 
REIS A SANT VICENÇ, 

LA COMISSIÓ HA 
PREPARAT UNA 

CAVALCADA DIFERENT

anar modernitzant i posant al dia i l’any 
2007 se celebraven els 90 anys d’història 
de la Comissió. Com a novetat d’aquell 
any, es va tornar a incorporar 20 anys 
després, una legió d’una vintena llarga de 
romans i que encara ara acompanyen a 
ses Majestats per la cavalcada. Un dels 
moments més especials d’aquella nit 
va ser quan Melcior, Gaspar i Baltasar 
van arribar a la plaça de l’Ajuntament 
plena de gom a gom i es van projectar 
fotografies històriques que recordaven 
bona part dels 90 anys de la cavalcada 
santvicentina. Un any més tard, el 2008 
ses Majestats estrenaven uns fantàstics 
vestits, dissenyats per la santvicentina 
Maria Ubach, però la pluja del mateix dia 
5 va obligar a anul•lar la cavalcada i fer 
la rebuda al pavelló municipal. Més tard, 
el 2010 s’incloïa una nova carrossa a les 
quatre ja existents, en forma de góndola, 
que va ser una donació per part d’un grup 
de santvicentins i el 2014, es modificava el 
recorregut de la cavalcada fent-lo més curt i 
tornant a acabar a la plaça de l’Ajuntament.

Celebració del centenari
La Comissió de Reis continua, any rere 
any, treballant per tenir-ho tot a punt per a 
la nit més màgica de l’any i des de llavors, 
es finança gràcies a les quotes de socis 
(uns 200), a la subvenció que cada any 
rep de l’Ajuntament i a la venda de loteria 
que es fa cada any pel sorteig del Nen. Les 
carrosses es guarden en un local de lloguer 
de l’Ajuntament i de cara a la cavalcada de 
l’any vinent, i per tal de celebrar els 100 
anys d’història dels Reis a Sant Vicenç, 
l’entitat ha preparat una cavalcada diferent 
on s’inclouran dues carrosses més a la 
comitiva. Es repartiran més de 300 quilos 
de caramels i el recorregut també es 
modificarà lleugerament per arribar fins 
a la plaça Clavé. Allà hi haurà diverses 
sorpreses que no es volen desvetllar, però 
la música i la llum seran els protagonistes. 
A finals del mes de gener, l’entitat també 
vol organitzar un sopar amb tots els 
socis, amics i col•laboradors que d’alguna 
manera o altra han fet possible l’arribada 
dels Reis a Sant Vicenç. Així doncs, en 
aquell mateix sopar també hi haurà alguna 
sorpresa, una petita exposició d’aquests 
100 anys d’història i molt bona música. 

Els romans també participen en la cavalcada de Reis. Arxiu: Jordi Largo

Melcior, Gaspar i Baltasar a la Masia de les Vives. Arxiu: Jordi Largo
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Enquesta

Què recordes dels Reis amb 
més il•lusió?

100 anys de 
cavalcada de Reis
a Sant Vicenç

Nati Luna

Antonia Trenas Páez. 92 anys. Taquillera 
del darrer cine de Sant Vicenç i venedora a 
l’estanc Luna. “Sóc d’Almodóvar del Rio 
(Còrdova) però aquí porto molts anys. 
He estat una dona lluitadora i sempre 
disposada a tot, per això crec que els 
Reis cada any s’han portat bé amb mi. 
Crec que pels Reis d’abans teníem més 
il•lusions. Ara, només volen mòbils i 
coses tecnològiques, però abans anar 
a veure els Reis ja era una il•lusió. Ens 
entreteníem jugant amb el que ens 
portaven i també ens conformàvem més. 
A la meva infantesa, posàvem les sabates 
al balcó el dia dels Reis, amb caramels i 
palla per als camells. La primera nina la 
vaig tenir als 8 o 9 anys. Però la il•lusió 
més gran la vaig tenir quan van néixer les 
meves filles i, de veritat, amb el temps, el 
desig que més demano és salut”.

Jaume Pujol. 59 anys. Taxista. “Ostres, 
ja fa uns quants anys, ara ni me’n recordo 
gairebé. Sé que vivia a Barcelona i, amb 
4 anys més o menys, em van pujar a la 
falda del Rei negre i em vaig espantar 
molt, ben bocabadat tota la nit. Ho veig a 
la foto que tinc. Sempre em preguntava: 
¿Com pot ser que els Reis estiguin a 
tants llocs del món a la mateixa hora? El 
què demanava a la carta, com a fill únic, 
sempre m’ho portaven. Els meus pares 
treballaven tots dos i no demanava coses 
cares. No com ara, que tot són mòbils, 
ordinadors i jocs d’aquests... Abans hi 
havia una innocència que ara s’ha perdut. 
Això és el que trobo a faltar de la canalla 
d’avui dia. Crec que no els hi fa il•lusió, o 
la perden massa aviat”.  

Jordi Bricollé. Estudiant i músic a la 
banda de carrer BrassBand. “Bé, recordo 
que gairebé no dormia, esperant el matí 
per sortir al balcó i veure què m’havien 
deixat els Reis. Recordo especialment 
una vegada, quan tenia 8 anys, que em 
van portar un gegant per a mi, per tenir-
lo a casa i portar-lo jo. No sempre em 
portaven les coses que escrivia a la carta, 
però el que em portaven em feia sempre 
il•lusió. De fet, ho recordo com una etapa 

Roser Planell Prat. 64 anys. Carnissera. 
“Els Reis per a mi eren molt especials. En 
aquells anys anaven amb cavalls. Com a 
regal, un any recordo que em van portar 
un paquet molt gran, on hi havia moltes 
coses petites i em va fer una especial 
il•lusió. Aquí la plaça era un espectacle, 
amb els Reis a cavall i plena de gent. Jo 
recordo que m’agafava el ros o el blanc 
-amb el negre no hi havia anat mai-, però 
no era l’única, tots els nens pujaven amb 
els reis. Uns patges ens ajudaven a pujar 
al cavall. Recordo aquests moments amb 
emoció. Com a cosa anecdòtica, un any 
a casa de l’àvia havien deixat una capsa 
molt gran i vaig pensar que era una nina 
i, quan la vaig obrir, era un impermeable 
de color verd, d’aquells de lona com de la 
guàrdia civil. En veure això, ho vaig llençar 
sota la taula. Devien pensar que aniria bé, 
perquè abans plovia molt, però per a mi 
allò no era un regal”. 

Josep Lorente Llerins. “Quan jo era infant, 
el nom dels Reis Mags era una quimera, 
però somniàvem amb joguines, perquè el 

pa el somiàvem cada dia. No formen part 
de la meva infantesa. A casa meva eren 
un xic ensopides les nits de Reis, amb una 
llar on el pare el teníem a Mauthansen, 
una “residència Hitleriana” que gentilment 
oferia Hitler als republicans espanyols. 
Sóc nat al 37 i no vaig sopar mai amb 
el meu pare... Però sempre cal fer que 
la vida dels infants sigui adient a l’època 
que vivim, si bona, millor. Ja us podeu 
imaginar les llars dels anys 37 al 47, amb 
certa grisor, on l’esclat de joia era quan a 
casa entrava “pa blanc”.

en què tot és màgic, fins que et fas gran 
i a l’edat de 9 o 10 anys, acceptes, sense 
decepció, veure que això dels Reis ja no 
és igual, però sí que entenc que han de 
seguir existint, per mantenir la il•lusió i 
continuar portant la màgia per als més 
petits”. 
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Salut
Miriam Alvarez 
Psicòloga Col 24408

Regalem llibertat. Raó Aquí.

Tornen les festes de Nadal  i 
de sobte em vénen al cap els 
condicionaments als quals, 
penso, que estem sotmesos. 

Ens havien dit que si un es casa és per 
a tota la vida, que al Nadal tota la família 
ha d’estar unida i feliç, que la nostra 
amistat és per sempre... I què passa 
quan no és així? Quan un de sobte sent 
que ja no vol ser-hi allà. La vida sembla 
ser cíclica. No som els que érem, o sí, 
som els mateixos amb noves vivències, 
nous aprenentatges. 
Imaginem la vida com si estiguéssim en 
una escola permanentment. Jo he hagut 
d’estudiar matemàtiques per saber que 
no m’agradaven i pintar el meu primer 
quadre per sentir com gaudia. Així doncs, 
aquell amor que ens va estimar tant 
i el que va venir després que no volem 

recordar, aquella nit esbojarrada plena de 
confidències, el canvi de feina, comiats 
amb el cor i d’altres des de la ràbia. 
Els dies de soledat i els de companyia, 
viatges, compromisos, secrets que ens 
fan abocar un somriure i d’altres que ens 
fan acotar el cap. Hem descobert el fruit 
de la paciència, el valor de la sinceritat 
i el preu de la mentida. Les coses han 
canviat. El procés ens ha transformat. 
Enfadem-nos per Nadal i estem tots 
junts el 24 de maig. I viatgem al febrer 
i treballem a l’agost. O enfadem-nos 
el 24 de maig i estem tots junts per 
Nadal. Tant és, si ens permetem sentir 
el que sentim. Si permetem que l’altre 
s’expressi acceptant que ha après i per 
tant, com nosaltres,  sent diferent. 
Llibertat és amb la paraula que vull 
acabar desitjant-vos unes bones festes, 

comiat i rebuda del nou any. Lliures per 
expressar-nos. Aquella sensació de no 
voler controlar-ho tot i de no deixar de 
sorprendre’ns de res. Seguir plorant cada 
cop que allò ho mereixi. Tornar a dir que sí 
i començar a dir que no. O tornar a dir que 
no i començar a dir que sí. Compromisos 
que acceptem amb llibertat. Cuinar les 
pitjors patates fregides de la història i 
riure plegats. Llevar-nos a les quatre de 
la matinada i fer l’amor (tenint en compte 
els veïns que també tenen la necessitat 
de dormir).  Llibertat per mostrar les 
nostres necessitats, il•lusions i desitjos 
... i tot mirant-nos, veure a l’altre.
Ningú sap el que ens depara la vida, 
estem tots junts en això també, plens de 
por i esperança. 

Regalem llibertat!

Clínica Dental Dr. M. Casas
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
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El vol de l’àliga 
EL FUTSAL VICENTÍ SEGUEIX LLUITANT PER FER-SE UN 
LLOC ENTRE ELS ESCOLLITS AL COMPETITIU MÓN DEL 
FUTBOL SALA I L’ENTITAT NO DEIXA D’ENGROSSIR LA 
SEVA PARTICULAR HISTÒRIA DESPRÉS DE DOS ANYS 

IMPARABLES 

Norma Andrés

Entitats

Futsal Vicentí

El món esportiu sempre és complicat. Assaborir la glòria 
una temporada i arribar a tocar el cel és un sentiment 
immens i incommensurable, molt real i palpable entre uns 
quants escollits, però difícil d’imaginar per a altres equips 

petits que no tenen el suport ni el recolzament que mereixen. Per 
arribar a aquest punt, la gran majoria de vegades, abans s’ha 
d’haver tastat la cara més amarga d’aquesta fèrria lluita. 
Ascendir és una fita somiada, i aconseguir mantenir-se a un alt 
nivell la temporada següent, és un 
èxit de dimensions desorbitades. Però 
pujar de categoria durant dos anys 
consecutius i establir-se com a rivals 
a batre en la màxima competició per 
tercer any, és quelcom que només el 
Juvenil A del Futsal Vicentí ens pot 
descriure. Després de tres anys de 
molts esforços i il•lusió, el grup de 
nanos que defensa aquesta categoria 
pot explicar-nos què se sent  en estar, un any més, en la Divisió 
d’Honor fent història, sense oblidar que fa dos anys tot just 
intentaven l’ascens a Primera. 

Aquesta explosió esportiva no només s’ha palpat a la categoria 
esmentada, sinó que tota l’entitat s’ha vanagloriat de múltiples 
èxits en gairebé totes les seves seccions durant aquest període 
de temps. Les últimes temporades del Juvenil A han esdevingut 
la cirereta d’un pastís perfecte, on també les categories infantil i 
Juvenil B han assolit dos ascensos, i on el conjunt que representa 

la categoria dels benjamins s’ha endut cap al poble de Sant Vicenç 
el títol de Lliga i un meritori pas per la Copa Catalunya. 

L’assoliment d’aquesta proesa té molt a veure amb l’excel•lent 
feina que han fet els directius del club, tots els tècnics de les 
diverses seccions de l’entitat, els pares i mares dels nens que hi 
participen i, no cal dir-ho, a l’empenta i caràcter que han disposat 
els extraordinaris jugadors que tenim a les files dels diferents 

equips, per seguir creixent. 
Fa poc més de tres anys, el Futsal 
Vicentí comptava amb uns cinquanta 
jugadors, repartits entre les diverses 
categories que el representen. 
Impensable, en aquells moments, 
creure i veure un dels seus exhibint-se 
en l’estendard màxim, i a dia d’avui són 
gairebé 150 els nens -i no tan nens- els 
que conformen aquests equips i que, 

partit rere partit, sigui a prop o lluny, defensen els colors i el poble 
de Sant Vicenç de la millor manera que saben: jugant al camp 
de futbol sala i gaudint d’aquest esport i de tot el que per a ells 
significa. Un canvi que s’ha materialitzat no només en l’inigualable 
joc que exhibeix tota la quitxalla, sinó també en la gran afició que 
mobilitzen cada cap de setmana, omplint les grades del pavelló 
municipal de caliu i germanor. 

Però avui, si cal destacar una figura en particular, sobretot pel 
reconeixement que s’ha endut l’entitat i, en particular, el Juvenil 
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REDOAN DRISSI ÉS UN DELS GRANS 

ARTÍFEXS D’HAVER ACONSEGUIT EN 

NOMÉS DOS ANYS DOS ASCENSOS I 

L’ESTABILITAT DE L’EQUIP EN LA MÀXIMA 

COMPETICIÓ A UN GRAN NIVELL
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Entitats

A, de mans del reconegut diari esportiu 
Mundo Deportivo, pels seus mèrits; aquest 
és el seu entrenador, Redoan Drissi, un 
jove apassionat del futbol sala, amb força 
i ganes, que va arribar al club fa tres anys i 
que ha dut a aquests nois de Sant Vicenç (i 
al Futsal Vicentí) a alçar el vol cap a nous i 
pròspers horitzons.

Monistrolenc, però molt vinculat al poble 
des de fa anys, en Redoan va arribar al 
club després de rebre la trucada de la junta 
directiva per a capitanejar un nou projecte i 
agafar les regnes d’un equip que en aquells 
moments militava lluny d’on es troba avui 
(Segona Divisió), però molt a prop de les 
seves aspiracions. El camí, tot i que ràpid, 
no sempre ha sigut fàcil, i en la consecució 
d’aquestes metes hi ha hagut entrebancs 
i, sobretot, patiment. La temporada 2014-
2015 va marcar l’inici del canvi. Després de 
competir a un alt nivell, l’equip va aconseguir 
classificar-se segon en la categoria i pujar 
a Primera Divisió, no sense lluitar per la 
plaça fins a l’última jornada. Aquesta fita 
ja es podria considerar tot un miracle, si 
no fos perquè l’any següent no només van 
salvar la permanència, sinó que realitzant 

una temporada formidable i extraordinària 
des del principi, el conjunt va es col•locar 
a la primera posició de la taula i no la va 
abandonar fins a proclamar-se campió de 
Lliga i, conseqüentment, ascendir de nou 
a l’olimp del futbol sala: la Divisió d’Honor. 
Amb gairebé els mateixos efectius en 
plantilla, aquí és on es troben avui dia els 
nois del Juvenil A, cinquens classificats de 
moment, amb aspiracions clares de seguir 
escalant posicions: “La il•lusió de lluitar 
fins al final no ens la traurà res ni ningú, 
encara que competint contra rivals d’arreu 
de Catalunya i Andorra no és gens fàcil, 
però seguirem estant allà com ho estem 
fent setmana rere setmana”, comenta molt 
agraït i il•lusionat en Redoan.

El futur proper del club és, com a mínim, 
esperançador i ple d’ambició. Després 
de tres anys d’evolució i creixement, 
l’entitat s’ha solidificat i ha pogut adquirir 
la formació d’una gran base en totes les 
categories. Canalla amb aspiracions reals 
i amb voluntat de fer arribar lluny el club 
i el poble, pares engrescats i molta gent 
compromesa, com en Redoan i els seus 
acompanyants -entre els quals ens cita a 

l’Encarna i el Manuel, a qui dedica l’ascens-, 
i sense els quals la realitat d’aquestes 
gestes mai hagués tingut sentit, ni s’hagués 
pogut fer realitat en tan poc temps. “A nivell 
personal, és tota una satisfacció. Un repte 
que duia a dins i que amb molt de treball, 
sacrifici i esforç, tant per part de tot el 
cos tècnic com dels jugadors, hem pogut 
aconseguir. Espero que la gent segueixi 
confiant en mi i em recolzin, dia rere dia, per 
seguir lligat a aquest humil, però gran club”. 

L’aventura que va iniciar-se fa només tres 
anys ha agafat empenta, i actualment, 
tant en Redoan com tots els qui formen 
el Futsal Vicentí, mostren més ímpetu que 
mai per seguir l’estela d’un camí, que fins al 
moment, és increïble i admirable. 
Des d’El Breny us desitgem molta sort 
aquesta temporada, que assoliu tots 
aquests reptes en cadascuna de les 
seccions de futbol sala amb les que 
compta l’entitat i, especialment, al Redoan 
i als nois del Juvenil A, que no deixen de 
sorprendre’ns amb fites tan espectaculars 
com les aconseguides fins ara. Sort i 
gràcies a tot el club per donar-nos tantes 
alegries i moments únics.
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La funció pública ha evolucionat de 
moltes formes d’ençà que Napoleó 
va instaurar els seus fonaments 
a finals del segle XVIII. Aquella 

organització departamental de gestió 
administrativa tenia uns propòsits bàsics: 
la recaptació d’impostos i garantir l’ordre 
sota les premisses dels governants. En la 
seva evolució, un dels fets més difícils de 
superar va ser el de rellevar tots els càrrecs 
públics cada cop que hi havia canvis 
polítics. Max Weber, sociòleg de finals del 
segle XIX, va posar llum en relació a la 
independència política que s’havia d’exercir 
per part dels càrrecs de les administracions 
amb l’objectiu de donar garanties de 
continuïtat en els serveis de gestió pública 
inqüestionables, com ara el cens i registres, 
la justícia o l’exèrcit i, posteriorment, amb la 
instauració de l’estat del benestar, la sanitat 
pública i els serveis d’atenció social. 

Sant Vicenç de Castellet no sembla tenir 
gaire clar el que espera de la funció pública. 
En aquesta legislatura (com en moltes) 

el Govern Municipal torna a apostar 
més per engrandir els sous dels polítics, 
càrrecs que marxaran quan el Govern 
plegui –potser pensen que governaran per 
sempre– que no pas per preparar a aquells 
que continuaran quan ells ja no hi siguin. 
S’està invertint en el creixement personal 
–i salarial– de persones no compromeses 
amb l’administració, que s’adapten a les 
seves voluntats de curt termini i deixant 
descol•locats als funcionaris que seguiran, 
independentment de qui governi, atenent 
als ciutadans. Curiós, ja que si no hi ha 
diners, no n’hi hauria d’haver per a ningú.

La reforma de la funció pública és un 
fet seriós, necessari i urgent. Cada cop 
es generen més compromisos, més 
obligacions que ja estan fent créixer 
encara més l’administració i que sense 
els ajustaments necessaris no es podran 
complir favorablement. A més, tot a 
costa d’una càrrega fiscal interna més 
alta a canvi d’uns serveis cada dia més 
complexos i de mala qualitat. El cost de 

la nostra administració es reduiria en 
gran mesura amb un pla de gestió a llarg 
termini que tingués en compte a aquells 
que la fan moure diàriament i també com 
espai professional per als nostres joves, 
mitjançant concurs públic, generació de 
persones més formades que mai, no cal anar 
a fitxar a fora vila. Són molts els funcionaris 
que s’han format internament i que s’han 
quedat estancats sense veure possibilitats 
d’aplicar els seus coneixements en la millora 
de la productivitat pública, cal establir uns 
paràmetres correctes i transparents en la 
gestió de l’acompliment de cadascun dels 
membres de la família pública.

És imprescindible seguir invertint en noves 
tecnologies per agilitzar les gestions i 
millorar la productivitat, però la inversió s’ha 
de fer escoltant a aquells que realment fan 
la feina i que permeten que l’administració 
no s’aturi mai.
Endavant i sempre!

Pere Guiu Torrebadella

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.

LA FUNCIÓ PÚBLICA
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Era un mes de novembre de fa dos anys, el mes del meu 
aniversari. Feia poc que havia tornat de l’Índia. Em vaig 
regalar uns dies de relaxament, i cap a Istanbul. 
Minuts després d’haver aterrat a l’aeroport d’Ataturk, vaig 
fer amistat amb dues noies libaneses, concretament de 
la capital, Beirut. Vam agafar un taxi compartit i vam anar 
plegats fins al centre d’Istanbul. Vam xerrar una estona, però 
ja no ens tornaríem a veure més, coses del destí.
A l’aeroport d’Istanbul se li va posar el nom d’Ataturk, en 
memòria del que va ser el pare de la democràcia turca i 
el primer president de 
la República de Turquia, 
Mustafà Kemal Atatürk. 
Istanbul, coneguda 
històricament com 
a Constantinoble i 
posteriorment com a 
Bizanci, és la ciutat més 
poblada de Turquia. 
Antiga capital de l’imperi 
Otomà, fins ben acabada 
la I guerra mundial, en 
què va acabar l’ocupació 
de Constantinoble. 
Actualment Istanbul té 
14.500.000 habitants.
Per mi, és una de les ciutats 
més maques i meravelloses 
del món.
El 98% dels habitants 
d’Istanbul són musulmans, 
l’altre 1% és cristià i l‘1% 
restant són jueus.
La moneda oficial és la lira 
turca. L’idioma oficial és el 
turc.
El mateix dia d’haver arribat, i després de deixar l’equipatge 
a l’hotel, al centre de la ciutat, vaig anar a veure la Mesquita 
Blava. Aquesta mesquita va ser construïda l’any 1616. A 
l’interior hi podem trobar tombes i fonts de bany dels antics 
sultans. Està feta, en la seva major part, per rajoles de color 
blau, d’aquí el nom d’aquesta majestuosa mesquita. El seu 
interior està dividit en dues parts: la part dels turistes i la part 
on resen els musulmans, on no pots entrar-hi. La lluminositat  
a l’interior d’aquesta mesquita està guarnida per grans 
làmpades, que pengen de la cúpula principal.
Sortint de la Mesquita Blava es troba davant mateix el Palau 
de Topkapi. Hi vaig anar a fer una visita. Aquest Palau va ser 
la residència dels sultans durant tres segles. Està situat entre 
El Corn d’Or i el Bòsfor. Va ser construïda l’any 1465. En el seu 
interior hi trobem un fort semblant a la Mesquita Blava, grans 
gravats de pintura i rajoletes petites d’estil àrab, i una gran 
cúpula al centre. El seu interior també està dividit entre la part 
dels visitants i la part on resen els musulmans.
Al cap de dos dies, ben d’hora al matí, vaig anar a fer una 
visita a la Catedral de Santa Sofia. Aquesta impressionant 
catedral va ser construïda durant el govern de l’emperador 
romà Justiniano, l’any 537 aC. Fou una catedral cristiana fins 
a l’arribada del Sultà Mehmed II, que va convertir la Catedral 
de Santa Sofia, en una mesquita. A la part del darrera hi ha 

Viatges

un gran pati exterior amb jardins, des d’on es pot contemplar el 
Bòsfor, amb unes vistes impressionants d’Istanbul.
L’endemà, després d’un bon esmorzar a l’hotel, vaig anar a veure 
El Gran Basar, no gaire lluny de l’hotel on estava, l’Orient Express. 
És impressionant entrar-hi i quedar bocabadat, ja que és el basar 
més gran de tota Turquia, amb més de 4.000 botigues. Carrers i 
carrerons estrets fa que et perdis en la immensitat d’aquest indret. 
Hi ha una gran varietat de productes, catifes, rellotges d’imitació, 
te, cafès i petites botigues, unes a tocar amb les altres.
L’hotel en el qual jo m’allotjava, havia estat un petit palau, on 

havia residit un Sultà. Un hotel 
molt petit, però molt acollidor, 
l’Orient Express, al centre 
d’Istanbul.
Dies després, quan ja coneixia 
una mica aquesta ciutat, vaig 
fer el que per mi seria la sortida 
estrella. Em vaig arribar fins 
al Port, en una taquilla hi vaig 
comprar un tiquet per anar 
a fer un creuer al  llarg del 
Bòsfor. Les aigües de l’Estret 
del Bòsfor divideixen la ciutat 
d’Istanbul. Aquest fet és 
una raó per la qual aquesta 
ciutat sigui una de les més 
meravelloses del món. Un 
creuer que dura tot un matí. I 
contemplem la part asiàtica i 
la part europea, gairebé fins a 
arribar a la vora del Mar Negre. 
És impressionant veure els 
ponts que creuen l’Estret del 
Bòsfor i uneixen Àsia i Europa. 
Fer un creuer per aquest indret 
és quelcom màgic i paradisíac.

A la tarda vaig anar a veure la Basílica de Les Cisternes. Baixes 
per unes escales, fins a arribar a l’interior. Fou construïda per 
l’emperador Justiniano. Té al voltant de 9.800 metres quadrats 
i 336 columnes. És una meravella contemplar aquest indret, una 
mica fosc, però molt romàntic. Antigament, en l’època romana, 
es repartia l’aigua per tota la ciutat. En aquesta Basílica de Les 
Cisternes es va rodar un tram de la pel.lícula de James Bond, “Des 
de Rússia i amb amor”.
Més tard, agafo el tramvia per anar a la Torre Gàlata, a l’altre 
costat del Bòsfor. Va ser construïda per l’imperi de Bizanci, un 
dels llocs més significatius d’Istanbul. Puges a dalt de tot per un 
ascensor i pots veure les impressionants vistes de tota la ciutat. 
Té 67 metres d’alçada.
Un dia abans de tornar cap a Barcelona, vaig fer dues visites. La 
primera a la Mesquita de Suleiman, la més gran d’Istanbul. Té 
quatre minarets. Al seu interior hi trobem una forma quadrada 
d’uns 60 metres. També està dividida en dues parts, una part dels 
turistes i l’altra part dels musulmans, per resar.
I per últim, la visita al Mercat de les Espècies. És el basar més antic 
d’Istanbul, construït l’any 1664. Es troba al costat de la mesquita 
de Yeni Cami. Consta de 88 tendes d’espècies i de tot tipus de 
souvenirs d’aquesta ciutat.

Istanbul, una ciutat molt apassionant

Per Jaume Pujol

ISTANBUL, TURQUIA 
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D’aquí i d’allà

La Tània Krasnyak té 22 anys i prové 
d’Ivano-Frankivsk, una ciutat de poc 
més de 200.000 habitants d’Ucraïna 
occidental. Porta prop de 12 anys a Sant 
Vicenç i està estudiant Administració i 
Direcció d’Empreses a la universitat. Molt 
ben integrada a les activitats culturals 
del poble, la Tània és molt feliç al nostre 
municipi i afirma que s’hi ha sentit molt 
ben acollida des que va arribar sent 
només una nena petita.  

Què et va portar a viure a Sant Vicenç de 
Castellet? 
Fa més de 10 anys els meus pares van 
venir al poble per motius de feina, van 
decidir quedar-s’hi i, al cap d’un temps, 
em van portar amb ells. 

Què n’opines del poble?
Personalment trobo que és un lloc molt 
acollidor perquè la gent sempre està 
disposada a ajudar-te, indiferentment 
d’on provens. És tranquil, però també s’hi 
organitzen molts esdeveniments per a 
totes les edats i per a tots els gustos. A 
més a més, està molt ben comunicat i té 
un comerç força actiu. M’agrada perquè 
està envoltat d’espais verds per sortir a 
passejar sense la necessitat d’agafar 
cap transport. I, sincerament, coses 
negatives no se me n’acut cap.

I què és el que més t’agrada de viure 
aquí?
Sens dubte, les persones. El tracte que he 
rebut des del primer dia no podia haver 
estat millor. Tothom ha estat sempre 
disposat a ajudar-me i amb un somriure.

Des de ben petita has estat relacionada 
amb esdeveniments al poble i t’hi has 
integrat molt bé. Consideres important 
involucrar-se amb les activitats locals?
Sí, crec que és molt important. Per 
sentir-te a gust al lloc on vius també has 
d’aportar el teu granet de sorra i participar 
en els diferents actes que s’organitzen. 

Sant Vicenç és un poble acollidor amb 
els nouvinguts o has percebut alguna 
reticència? 
Penso que és molt acollidor, en tots els 
aspectes. 

En aquest sentit, doncs, recomanaries 
a persones estrangeres que viuen 
situacions complicades als seus països 
que provessin de traslladar-se al poble?
I tant que sí. Tothom hauria de tenir una 
oportunitat de viure millor, i aquí és un 
molt bon lloc per fer-ho.

I quins consells donaries a aquells que 
acaben d’arribar?
En primer terme, que agraeixin i valorin 

tot el que es fa per ells, perquè no a tot 
arreu es trobarien amb les mateixes 
condicions. A més, que s’involucrin en 
diverses activitats i que no es tanquin en 
ells mateixos. 

Creus que hi ha moltes diferències entre 
Catalunya i el teu país d’origen? 
Podríem dir que cada país és un món i 
s’assemblarà en algun aspecte, però en 
general opino que són dos països molt 
diferents. Les persones tenen diferents 
punts de vista a un lloc i a un altre. Cada 
país té les seves tradicions i, pel que fa a 
la feina, les condicions són molt millors 
aquí, amb diferència. 

Què t’agrada d’Ucraïna que fins i tot 
trobis a faltar aquí?
La família en primer lloc i per davant de 
tot. També trobo a faltar estar envoltada 
de molta naturalesa i les nevades de mig 
metre que cauen cada hivern. 

T’has plantejat mai tornar-hi a viure?
Ara mateix estic molt bé aquí i penso 
que em costaria bastant adaptar-me a la 
forma de pensar que actualment tenen 
els ucraïnesos. A més a més, aquí les 
persones tenen moltes més oportunitats. 

I establir-te a altres països, t’agradaria? 
Sí que m’agradaria anar a altres llocs. 
He pensat en Austràlia o Nova Zelanda. 
M’enamoren els seus paisatges. Tot i que 
no és gens fàcil abandonar un lloc on ja 
t’hi sents a gust, no descarto viure-hi per 
una temporada. 

Tànya Krasnyak, Ucraïna

Per Nina Jareño

“EL TRACTE QUE 
HE REBUT DES DEL 

PRIMER DIA NO PODIA 
HAVER ESTAT MILLOR. 

TOTHOM HA ESTAT 
SEMPRE DISPOSAT A 
AJUDAR-ME I AMB UN 

SOMRIURE” 

500 g de faves tendres desgranades.
        2 cebes tendres.

        2 alls tendres.
        200 g de cansalada virada.

        150 g de botifarra negra ampla 
(bull).

        1 raig de vi ranci
        Unes gotes d’anís

        Un farcellet d’herbes (farigola,  llorer, 
julivert)
        Oli
        Sal

        Aigua
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Faves a la Catalana

INGREDIENTS

500 g de faves tendres desgranades.
        2 cebes tendres.

        2 alls tendres.
        200 g de cansalada virada.

        150 g de botifarra negra ampla 
(bull).

        1 raig de vi ranci
        Unes gotes d’anís

        Un farcellet d’herbes (farigola,  llorer, 
julivert)
        Oli
        Sal

        Aigua

 
PREPARACIÓ:
  

• Posem una olla al foc amb oli d’oliva i fregim 
la cansalada i les botifarres,  retirem les 
botifarres i hi tirem la ceba i els alls tendres, 
tot picat, i ho sofregim (no ha de quedar 
massa daurat). Hi posem un raig de vi ranci i 
el deixem reduir.

• Tot seguit hi afegim les faves i el farcellet 
d’herbes amb un cullerot d’aigua i un rajolí 
d’anís i tapem l’olla amb un plat fondo ple 
d’aigua. Les deixem coure i, de tant en tant, 
sacsegem l’olla afegint-hi una mica d’aigua del plat. Rectifiquem de sal.

• Poc abans d’acabar la cocció hi afegirem una picada catalana (ametlles, all, 
julivert,  pa torrat) i hi posarem les botifarres. 

• El  temps de cocció dependrà del tendre que siguin les faves.
• Han de quedar una mica sucoses. 
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Ramona Giralt
és membre del col·lectiu 
Cuineres del Bages

Cuina
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Digibreny

Temps de Nadal, temps de Pastorets!
A Catalunya se’n fan moltíssimes de repre-

sentacions dels tradicionals Pastorets, també 
al nostre poble, fins i tot hi ha una entitat que 

s’encarrega de coordinar totes aquestes repre-
sentacions: la Coordinadora de Pastorets de 

Catalunya, i tenen una web amb tota la informa-
ció del tema. Hi ha un mapa on es poden cercar 
les diferents representacions per lloc o per data 
i on recullen totes les notícies referents al món 

“Pastoret”.
Aquest any, a més, de manera especial, ja que 

es commemora el centenari de la primera repre-
sentació dels pastorets de  

J. M. Folch i Torres. 

Si sou amants dels horts urbans, aquesta web 
us anirà que ni pintada, en ella hi trobareu “grans 

idees per a horts petits”!
Una completa web on trobareu des de cursos 

per cultivar el teu propi hort urbà al jardí, terrat o 
balcó; consells i trucs per millorar-lo; calendaris 
de plantació i reg; kids, accessoris i productes 

per comprar...
Una bona idea per començar a cultivar els teus 
propis aliments i gaudir de la producció pròpia.

En aquesta època no ens podem oblidar d’ells, 
oi? Els Reis de l’Orient!

Perquè tot i la seva avançada edat, s’han moder-
nitzat moltíssim, tant que fins i tot tenen la seva 

pròpia web! I en català!
Si la visiteu, podreu descobrir coses sobre la 
seva història, escriure la carta per internet o 

descarregar-vos plantilles per fer-la de la manera 
tradicional, a més també podreu seguir el seu 

viatge dia a dia mentre us van explicant curiosi-
tats dels llocs per on passen.

Ah! I no us oblideu d’anar-los a rebre al cap del 
pont! Perquè aquest any l’entitat organitza-

dora celebra el centenari i ha promès moltes 
sorpreses!

www.pastoretsdecatalunya.cat www.planteaenverde.es www.

Acudit
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Serveis

Telèfons d’interès
Di

fu
nt
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rm
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Horaris de busos        Sant Vicenç - Manresa

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

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

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
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Enric Santamaria Carné. 87 anys.  02/10 
Antonio Vilaseca Piñot. 84 anys. 05/10 
Dolores Carpio López. 90 anys. 10/10 
M. Lluisa Cabello Segura. 86 anys. 14/10 
Trinitat Ambròs Balart. 92 anys. 14/10 
Consol Cano Bernal. 16/10
Juan Mañas Martínez. 82 anys. 17/10 
Juan Jorba Casas. 86 anys. 24/10
Francesc Altimiras Clusellas 7/11.
Jaume Ardèvol Claveria. 69 anys. 11/11 
Josefa Romero Rodríguez. 76 anys. 14/11 
Miquel Climent Jorge. 75 anys. 19/11 
Angela Plans Alsina. 94 anys. 23/11 
Esteve Sabater Martí. 80 anys. 24/11 
Dolores Liébana López. 73 anys. 25/11 
Manuela Martín Naranjo. 63 anys. 25/11 
Fernanda Toribio Gisbert. 83 anys. 28/11

GENER
Farmàcia Fíguls
del 2 al 8 de gener
Farmàcia Molina
Del 9 al 15 de gener
Farmàcia Ginferrer
Del 16 al 22 de gener
Farmàcia Torras
Del 23 al 29 de gener

FEBRER
Farmàcia Fíguls
del 30 de gener al 5 de febrer
Farmàcia Molina
del 6 al 12 de febrer
Farmàcia Ginferrer
del 13 al 19 de febrer
Farmàcia Torras
del 20 al 26 de febrer

OCTUBRE I NOVEMBRE
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