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Informacions desinformades
Cada vegada són més freqüents els power-points i els mails que circulen amb 

informacions rebudes i reenviades mil cops, que no se sap qui les ha redactades, ni 
si la persona que ho ha fet té coneixements suficients per poder donar credibilitat a 
tot aquest batibull de mails. Generalment solen ser mails amb notícies o continguts 
redactats d’una manera molt planera i amb un llenguatge molt familiar o un tema que 
ens interessa, cosa que fa que siguin entenedors i quallin en el subconscient de qui 
els llegeix perquè ràpidament ens identifiquem amb el llenguatge i la temàtica, i així 
donem crèdit al que diu. 

Tothom té el dret d’opinar i divulgar el seu pensament. Però la facilitat de divulgació 
que permet Internet i el seu anonimat, dóna peu a que circulin múltiples informacions 
basades en desinformacions, i a vegades amb mala fe. I si aquestes aconsegueixen crear 
alarmisme social, curiosament veiem que  encara se’ls atribueix més veracitat, perquè 
generen més comentaris, i per tant més protagonisme per qui ho envia o reenvia.

Sembla mentida, però la credibilitat que tenen totes les informacions que circulen 
per la xarxa, cada vegada és més alta. Massa sovint s’oblida que només es pot parlar 
en propietat d’allò en què un és especialista, però no es pot parlar com especialista 
d’allò que no és coneix a fons. Cada cop més, cal anar més en compte en creure’s les 
coses fil per randa, sobretot quan la informació que rebem és excessiva, tendenciosa, 
anònima i poc documentada. La informació no és més que la transmissió d’una idea, 
coneixement, o situació, que pot ser diferent segons l’autoria, per tant, segons d’on 
hagi sortit, pot ser una informació verídica, falsa, o pot estar enverinada d’odi. Per 
aquest motiu, generalment les informacions contingudes en els mails, són anònimes.  

Com que d’especialistes ho són pocs, és difícil saber si el contingut d’un mail o 
power point  dels milions que circulen, són verídics. Al costat d’informacions tècniques 
dignes d’admiració, circulen informacions totalment tendencioses i fora de lloc, però 
que calen en l’opinió de molta gent que pel seu nivell de coneixement, no té el criteri 
suficient per determinar-ne la veracitat. 

I això fa mal, molt de mal. Sobretot quan es tracta d’informacions relatives a la 
salut, sovint escrites (ja es pot veure pel redactat) per gent poc docta en la matèria, o 
informacions econòmiques, divulgades massivament, però deformades per la ignoràn-
cia sobre temes econòmics i escrites per persones que no dominen l’argot financer, o 
temes jurídics, tractats amb una frivolitat que fa por…

L’excés d’informació està produint una banalització del coneixement molt perillosa, 
perquè ens hem arribat a creure que com que Internet ens facilita accedir a múltiples 
coneixements i notícies, tothom és ara un expert en tot, i res més lluny d’això. El que 
cal és criteri, no informació. Sense criteri no sabrem mai escollir la bona informació o 
els bons informadors. 

Internet és un pou d’informacions, però també de desinformacions, de notícies bo-
nes i notícies  falses, d’incompletes o tergiversades, d’inútils i manipulades. El fet que 
cadascú pugui triar la que més li agradi (que no vol dir que sigui la més fidedigna) no 
vol dir que cadascú pugui esdevenir  un expert en la matèria, en tot cas serà un lector 
avesat. Els experts, a qui hauríem de donar la credibilitat que es mereixen, sempre 
seran experts, sinó, quin sentit tindrien les especialitats i les Universitats…?

MONTSERRAT ENRICH
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Visita Pastoral
A l’església de Sant Cristòfol

DIUMENGE DIA 12 DE FEBRER A LES 12

MISSA CONCELEBRADA
Presidida pel nostre bisbe Romà Casanova

(Cantarà el Cor Parroquial)

INVITACIÓ
El Rector, el Consell Parroquial i els administrador

us conviden a participar en la celebració de 
l’EUCARISTIA….i en el Dinar de Germanor que 

es farà al Local de la Societat Recreativa, a les 2.

Nota: 
Per a més informació truqueu :

938357024 ..... Teresa

938357005 ..... Rosa

DAMIÀ VILA FERNÁNDEZ

Va morir el 6 de gener de 2012
A l’edat de 79 anys

Descansi en pau

 Carta del seu net:

Que et puc dir AVI, tu m’has ensenyat a 
parlar, a anar amb bicicleta, a estimar 
i moltes coses més…. Ara ja no hi ets.
Seran uns temps difícils, però vull que 

sàpigues que t’estimo, t’estimo jo, tota la 
família i els que no són família.

De tots els favors que t’he demanat, ara 
et demanaré una última cosa... Estigues 

sempre al nostre costat. AVI mai t’oblidaré, 
t’estimo, que siguis feliç allà on estiguis.

Toni Nieto Vila

Nota d’agraïment de la família:

La família vol agrair a totes les persones que ens 
han fet costat amb les seves mostres de condol.

La companyia i l’apreci que ens han demostrat ha 
estat un consol per a tots nosaltres.

Moltes gràcies a tothom.

FE D'ERRATES

El Brogit de desembre, per error, en la portada on posa 
el mes i el número, es va repetir exactament la de no-
vembre. Si algún subscriptor pensa que no li han por-
tat la revista de desembre, no es així. Aquest mes de 
gener ja està correcte. 

Demanem disculpes.

938340425.....Dolors

938340113.....Mn. Joan

EL RESPONSABLE DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL ÉS

FUNERÀRIA FONTANOVA
DE FONTANET I SUNYÉ

Telèfon 24 hores 93 875 06 06
c/ Bruc, 11-13 Manresa

Tramitació d’enterraments, trasllats, làpides
i de qualsevol altre tràmit vinculat al cementiri

JOAN JEREZ CONTRERAS
Telèfon mòbil 629 89 04 00

EVA Mª JEREZ RIVERA
Telèfon mòbil 639 30 80 29

EL CEMENTIRI ROMANDRÀ OBERT
CADA DIUMENGE DE 10’30 h A 13 h

CASTELLBELL I EL VILAR
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Parròquia de Santa Maria 
del Vilar

Recollida d’aliments de 
la parròquia

En començar aquest nou any, la Parròquia de Santa 
Maria del Vilar, juntament  amb tots els seus col-
laboradors, volem treballar per fer realitat uns de-

sitjos que creiem són compartits per tothom.

Desitjos d’una major justícia social, desitjos d’una pau 
ben fonamentada, desitjos d’una fraternitat autèntica, 
capaç de superar tot  tipus de barreres.

Hem pensat que, una manera de començar a caminar 
cap aquest nou horitzó és posar el nostre petit gra  de 
sorra per intentar ajudar a famílies del nostre poble que, 
en aquests moments que estem vivint, passen per situ-
acions econòmiques molt difícils. Es per això, que junta-
ment amb altres entitats, col·laborem amb serveis socials 
de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, recollint aliments i 
altres articles de primera necessitat (vegeu nota adjunta).

També el nostre agraïment a totes aquelles persones 
que han adquirit participacions de la loteria de Nadal de 
la nostra Parròquia. Encara que, aquesta vegada, la sort 
no ens ha estat propícia, amb aquesta col·laboració hem 
obtingut 1.018 euros que seran una bona ajuda per ani-
vellar les despeses de manteniment de la Parròquia.

Aprofitem per comunicar que el Bisbe de Vic, Mons. 
Romà Casanova, ha anunciat la seva visita pastoral a la 
nostra comunitat pel dia 26 de febrer, tenint prevista la 
celebració de la Missa Dominical a 2/4 de 12, a l’església 
del Borràs, a la qual hi esteu tots convidats.

MARIA MASATS

Com tots sabem, a Castellbell i el Vilar, com 
en molts altres pobles, hi ha famílies que, 
com a conseqüència de la persistent crisi 

econòmica, es troben en una situació molt precària.

Sota el control i tutela dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Castellbell, l’Associació per l’Ajut 
Social i Laboral BERACA distribueix, cada 15 dies, 
lots de productes alimentaris a 25 famílies neces-
sitades del nostre poble, que es preveu arribaran a 
unes 40 en els propers mesos.

Aquesta Associació BERACA, amb seu a Navàs, 
es nodreix de les donacions del Banc d’Aliments 
(Creu Roja), de les donacions dels seus associats i 
de particulars i entitats. A part de Castellbell, actua 
també en altres pobles de la comarca.

Mitjançant acord de col·laboració entre l’Ajunta-
ment, BERACA, Associació Un Món Millor i la nos-
tra Parròquia, (que més endavant es farà extensiu a 
altres entitats), hem iniciat la recollida sistemàtica i 
continuada d’aliments, que es podran dipositar en 
els contenidors que hem instal·lat al cancell de l’es-
glésia del Borràs, durant els horaris de les Misses 
(dissabte tarda, ¾ de 6 a ¾ de 7, diumenge matí, de 
¼ de 12 a ¼ d’1), o de la Catequesi (dilluns tarda, 
de 6 a 7, local Catequesi).

Els lots contenen productes envasats com ara: ar-
ròs, pots de suc, Cola-Cao, caldo per fer sopa, cre-
mes instantànies, espaguetis, fideus, galetes, farina, 
llet, macarrons, natilles, formatge, tomàquet Solis.

En aquests moments ens demanen, preferent-
ment, altres productes dels que no disposen, i que 
són: oli, llet, llaunes de llegums cuites, sucre, 
conserves (tonyina, sardines…), fruites en almí-
var. El més necessari: oli, llet i sucre.

Moltes gràcies !

MARIA MASATS

Comptabilitat i gestió d’empresa
Laboral l Fiscal

Av. Pare Claret, 45
08296 CASTELLBELL I EL VILAR

Tel. 93 834 10 03 - Fax 93 828 30 06
Mòbil 609 36 56 97
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Després de Festes

Trobada del Col·lectiu El Brogit

Un altre any hem passat les festes més tradicio-
nals i remarcades del nostre calendari, em refe-
reixo a Nadal, Cap d’Any i Reis.

 Molta gent, quan s’han acabat, diuen que ja n’es-
taven cansats i és natural, els sopars i dinars d’aquests 
dies, donen molta feina. Les mestresses de casa és fan 
un bon tip de cuinar suculents menjars i procurar que sur-
tin molt bons, que els convidats s’hi puguin llepar els dits, 
al final tots feliciten les cuineres.

Després ve allò dels bon propòsits que fem cada any 
(deixar de fumar, menjar lleuger, fer gimnàstica per rebai-
xar algun quilet, etc, quan entrem al febrer la meitat de 
coses ja no les recordem).

Però jo recordo aquests dies, perquè uneixen les fa-
mílies i es conviu amb més harmonia. I sobretot són les 
festes dels petits de les llars, fills i nets. L’alegria i el mis-
teri dels petits no te preu i s’ha d’aprofitar, doncs la inno-
cència dura pocs anys.

Tothom fa el que pot per satisfer les il·lusions dels més 
petits, fins i tot més d’un sacrifici. Però aquests dies són 
per a ells, muntar el pessebre, fer cagar el tió, la cavalca-
da de Reis. I aquelles parelles d’enamorats que és fan un 
regal amb els ulls brillants d’amor i potser ho acabaran 
amb un petó. I els més grans, que a tots ens agrada que 
es recordin de nosaltres.

Els col·laboradors del periòdic ens vam reunir en un 
dinar a Cal Mau, el voluntariat de repartidors,  redactors 
fotògrafs, tots els que d’alguna manera fan possible la 
continuïtat del periòdic El Brogit, va ser un ambient dis-
tès i es va passar  bé, alguns vivim al poble i ens veiem 
sovint, altres són fora i tot va amb “correus” amunt i 

Els creients comencen les festes anant a Missa del 
Gall, aquest dia hi ha més gent que de costum i tots sa-
bem que es celebra el naixement de l’Infant Jesús, aquest 
fet va marcar l’història, i vulguem o no això és així. Encara 
que a voltes has d’escoltar algun sermó que no acabes 
d’entendre.

Són festes que fan aflorar els bons sentiments i els 
bons desitjos, que ens fan recordar la nostra vida i les 
persones estimades que ens han deixat, i ens fan recor-
dar la lluita per aconseguir millorar la nostre història. Em 
sembla que ja he dit alguna altra vegada, que no llegei-
xo mai biografies, perque penso que tots tenim la nostra 
d’història i que també és prou interessant.

Aprofito per felicitar els amics de la cavalcada de Reis. 
I els vull exposar una idea que fa temps que em volta per 
el cap. Estudiar si la cavalcada es fes diferent. Fer una 
cavalcada molt complerta però que no s’aturés als Barris 
i seguis fins L’ORIENT, i que al arribar a la Bauma, un Rei 
i els seus patges, es poguessin desplaçar amb cotxe a 
cada Barri a repartir les joguines, això em sembla que 
faria més àgil el repartiment i podria ser més brillant.

Bé, acabo, Bon Any 2012 a tota la gent de PAU i a tots 
els veïns de Castellbell i el Vilar.

Salut,    
LLUÍS FIGULS

avall, és per això que un dia va bé de poder-nos trobar.

Són temps difícils per a tothom i el periòdic tam-
bé ho acusa, gràcies a la bona voluntat de tots es pot 
continuar i esperem, pel bé de la nostra llengua, que 
aquestes publicacions no quedin en l’oblit.

FOTOS: CAMPEROLA
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Carta a la meva segona neta Bruna

Els que teniu la paciència de seguir els meus es-
crits al “El Brogit”, recordareu que fa poc més 
d’un any vaig ser avi per primer cop. Ara aquest 

mes de desembre ha nascut la meva segona neta, ella 
és la primera filla del meu fill Enric i la Mireia, perme-
teu-me que tal com vaig fer amb la meva primera neta, 
li escrigui una carta de benvinguda a la meva segona 
neta Bruna.

Estimada Bruna: Era el mes de maig quan els teus 
pares ens van fer saber que venies a aquest món, a mit-
jans de desembre. L’embaràs de la teva mare ens ha fet 
patir una mica, des de viure un atracament fins a passar 
la varicel·la, però malgrat totes aquestes males expe-
riències, el resultat final ha estat feliç, ja que el passat 
dia 21 de desembre vas arribar a aquest món sense cap 
problema.

Ja fa més d’un any que els teus avis hem començat 
aprendre a ser avis, gràcies a la teva cosina Jana que 
ja ha fet un any. Fa una certa impressió quan la gent et 
comença a anomenar avi, és quasi el darrer esglaó so-
cial de la vida, tot i que cal no confondre avi amb ancià. 
El cert és que amb la vostra arribada, la teva, i la de la 
teva cosina Jana, a la teva avia i a mi ens heu  rejovenit, 
ens feu recordar el temps en que vam ser pares, estem 
comparant dia a dia els vostres progressos amb els que 
els nostres fills van fer al seu dia quan eren com ara vos-

altres, però amb una avantatge, ara nosaltres tenim una 
experiència que en aquell moment ens faltava, com ara 
els hi falta als teus pares i per això ens tenen a la seva 
disposició, per quan ho necessiten, que els hi donem un 
cop de mà. 

Els avis som uns personatges de llarga durada en 
el record. Acumulem coses diverses: experiència, com-
prensió, serenor, estabilitat, un retorn als bons senti-
ments perquè les cartes de la vida ja estan gairebé to-
tes donades... en fi, un moment per gaudir i pensar que 
segurament no ho hem fet tant malament, si passat el 
temps et surt un personatge afectuós com segur que tu 
seràs, i no hi ha res més sincer, autèntic i gratificant que 
la mirada i el somriure d’un infant, lliure de prejudicis i 
de pors.

Bruna, ets una nena afortunada, has vingut a un racó 
de la terra on som considerats del primer món, si, enca-
ra que et sembli estrany, no tot el món pot viure amb les 
condicions que tu ho faràs, pensa que hi ha nens que no 
saben que és obrir una aixeta i que sortí aigua, per anar 
al metge els seus pares tenen de fer molts quilometres 
i no sempre ho poden fer amb cotxe, per altres anar a 
escola és una fita que no aconseguiran mai, en aquest 
món hi ha molta injustícia, estic segur que lluitaràs per 
fer-lo una mica millor, en fi... quan et vagis fent gran ja 
ho aniràs veient. Malgrat tot això aquest món és molt 
bonic, especialment el país on viuràs, està banyat per 
un mar anomenat Mediterrani, un mar d’un color blau 
preciós, que ha estat bressol de cultures mil·lenàries. 
Tenim unes muntanyes molt altes que ni diem Pirineus 
i són de color verd però a l’hivern es tornen de color 
blanc per la neu. També hi ha terres planes on els con-
reus ens donen tota mena de fruits. Fins i tot hi ha rius, 
no és que en tinguem gaires, però els que tenim, durant 
molts anys, els hem aprofitat per fer-hi fàbriques a la 
seva vora, que han permès a la nostra gent guanyar-s’hi 
la vida. Per cert el país es diu Catalunya.

Bruna no vull acabar aquesta carta sense dir-te que 
els teus avis t’estimaran sempre.

JAUME DE BARGAS I FÀBREGAS
artesans@hotmail.es
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Concert de Nadal 

El passat diumenge 8 de gener vam oferir, un any 
més, el concert de Nadal, enguany el vam com-
partir amb la CORAL AL·LELUIA de Tarragona.

Aquesta coral femenina –el seu currículum va sortir 
publicat al passat Brogit– està dirigida també per la nos-
tre jove Directora LUCKA BÉRÉSOVA, per aquest motiu 
vam considerar oportú fer-hi un intercanvi per tal de co-
nèixer-nos.

D’aquesta manera la seva estada al nostre poble va 
anar més enllà del concert, aprofitant tot el dia.

 Al matí van visitar Montserrat i al migdia vam compar-
tir el dinar, les dues corals, en un restaurant del nostre po-
ble. Abans del concert vam fer un petit assaig culminant 
la jornada amb el concert.

L’església del Vilar és va omplir –desafiant l’intens fred– 
per escoltar el concert dividit en dues parts, en la primera 
vam cantar els amfitrions i a la segona els convidats, per 
acabar amb un breu Cant Comú de les dues corals.

Al repertori de les dues corals, a més de les cançons 
de Nadal –de tota mena i procedència– va estar molt pre-
sent la personalitat de la directora amb cançons originals 
d’arreu i de la seva cultura centreeuropea.

El concert també va estar marcat per la incorporació 
de nous cantaires i el retorn d’altres, un fet que ens fa 
estar optimistes, sens dubte el constant relleu de cantai-
res ha fet possible que estiguem a tant sols dos anys del 
centenari amb molt futur per endavant.

CAPELLA DE MÚSICA BURÉS

Coral Al·leluia de Tarragona Cant comú de les dues corals

Carles Miras i Dillet
Tel. 93 834 02 65  Mòbil 608 89 28 80
c/ Bauma, 22  CASTELLBELL I EL VILAR

FOTOS: LUCKA BERÉSOVA
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Casal del pensionista

El dia 20 de gener de 2012 tingué lloc l’assemblea 
de socis per motiu de la renovació de la junta del 
Casal.

El Sr. Marcel Parera i la seva esposa Juanita ja eren 
de la junta anterior que presidia Celestí Badia o sigui que 
portaven 12 anys de dedicació. Els dos últims anys el 
Casal ha estat regentat per ells i, ajudats pel grup de vo-
luntaris que sempre estan disposats a col·laborar, s’han 
fet totes les activitats i festes de costum, però no sempre 
resulta fàcil, es necessita de més persones que estiguin 
al davant per coordinar tot el moviment que requereix una 
entitat com aquesta.

El dia 20 va tenir lloc l’assemblea i també la renovació 
de junta.

Un grup de pensionistes amb voluntat de servei per 
portar l’entitat es va presentar, va ser un sol grup.

L’alcaldessa, Montserrat Badia, com sempre en 
aquests casos, recolza les iniciatives, i va ser qui va fer 
la presentació de l’acte, en primer lloc va agrair a Marcel 
Parera tota la feina d’aquests anys i tot seguit va presen-
tar el grup de candidats:

President  Isidre Subirana 

Sot-President Francesc Bastida 

Secretaria  Joanna Carod

Tresorer  Francesc Roca  

Vocal  Francesc de la Cruz 

Assistien més de 50 associats i per unanimitat va que-
dar constituïda la junta.

El president Isidre Subirana, en primer lloc va tenir 
unes paraules d’agraïment al Marcel i entre tots van dei-
xar clar que en el Casal del Pensionista continuaria tot 
igual, fent les activitats i les festes de sempre i en el seu 
moment, i si és possible de fer alguna cosa més també 
ho faran.

Esperem que aquesta junta, que comença de nou 
amb moltes ganes i il·lusió, sigui una continuitat d’ante-
riors juntes, i treballi pel benestar de tota la gent gran del 
poble.

ROSA GORDI
L’alcaldessa fent la presentación del nou president del Casal, Isidre 
Subirana

La nova junta acabada de constituïr. D’esquerra a dreta: “Sra. Parera de la junta anterior; Francesc de la Cruz (Vocal), Joanna Carod (Secretaria), 
Marcel Parera (el president sortint), Isidre Subirana (President actual), Francesc Roca (Tresorer), Montserrat Badia representava l’ajuntament i 
Francesc Bastida (Sot-President)”

FOTOS: PERE SÁNCHEZ
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Els robatoris de gener a Castellbell i el Vilar

Consell Escolar Municipal

El nostre poble, Castellbell i el Vilar, va patir una 
onada d’intents de robatori i fets consumats, en-
tre els dies 13 i 14 de Gener. Durant la matinada 

del 12 al 13 els delinqüents van intentar entrar al bar “El 
Caliu” a la Bauma, van trencar un vidre de la porta i algú 
que va sentir soroll va alertar als mossos, els lladres van 
fugir.

Els següent lloc va ser “El Racó de Castellbell” situat a 
l’avinguda de Catalunya, allà tampoc van poder entrar ja 
que les sirenes policials els van obligar a marxar del lloc 
fins anar a ”l’Institut Bages Sud”, on allà sí que van forçar 
la porta però no pas per la principal si no la “d’emergèn-
cies”, un cop a dins dels barracons es van adonar que 
s’havien equivocat ja que aquell accés no dona a cap 
aula ni despatx i van haver de fugir.

La Benzinera  “Els Abadals”, a la C-55, també va ser 

Estem en ple procés constituent del Consell Escolar 
Municipal.

En aquest òrgan s’hi troben representats tots els col-
lectius de la comunitat educativa: pares i mares, docents, 
alumnes, treballadors dels centres i també una represen-
tació dels grups polítics del Consistori.

 Estem definint la composició vetllant per l’àmplia re-
presentativitat, les funcions, el reglament, etc, i encara 
que no s’ha constituït formalment, ja estem treballant per 
buscar solucions a alguns problemes que afecten l’edu-
cació al poble com per exemple la ubicació del SES Ba-
ges Sud el curs vinent 2012/13. Recordeu que hi ha un 
contenciós obert amb l’empresa que va fer les obres i 
hores d’ara, encara no s’ha resolt.

Les reunions inicials són molt tècniques perquè cal 
pensar en molts detalls pel bon funcionament posterior. 
A destacar el paper dels dos representants dels alumnes, 
el Toni i la Maria de 3er d’ESO que ja han exercit els seus 
drets com a membres del CEM defensant els interessos 
dels alumnes i manifestant algunes de les seves inquie-
tuds.

Un dels objectius del CEM és treballar per elaborar un 
Itinerari Pedagògic coherent, per atendre les necessitats 
dels centres i cercar solucions, per poder coordinar pro-
jectes i fer-los més participatius, etc. 

 

UN MEMBRE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

objecte d’intent de robatori però no van tenir la sort que 
en els altres llocs ja que algú els va alertar i van  marxar.

On si van robar va ser al “Cafè Burés” i al Bar Restau-
rant “La torre”, en el primer d’ells els lladres van veure 
que no hi havia màquina escurabutxaques i van anar cap 
a la màquina registradora on van endur-se els diners que 
hi havia. En el segon lloc, van forçar una finestra del dar-
rera i un cop dins van endur-se un televisor de plasma 
que hi havia al menjador.

Amb aquests fets s’ha creat certa psicosi al poble, ja 
que en els últims mesos s’han produït  diversos  robatoris 
en bars del poble, dos dels mencionats, ja havien rebut 
anteriorment la visita dels lladres en més d’una ocasió.

PERE SÀNCHEZ

El primer premi de la Loteria Nacional del dijous 12 
de gener venut a Cal Sala

Aquest dijous passat vam vendre dècims del primer 
premi de la Loteria Nacional del dijous, en concret del 
dia 12 de Gener del 2012, amb el número 25731.

El premi per dècim es de 30.000€. La quantitat de 
dècims venuts no la sabem perquè surten per la màqui-
na validadora (dècims electrònics) i molts clients volen 
un número a l’atzar. Ha sigut un número molt repartit en 
diverses administracions de loteria d’ arreu d’Espanya. 
Es dona el cas de que qui tingui encertada la serie i la 
fracció té un premi especial i cobrara 1.200.000€ (però 
només serà un dècim). 

En Joan Alavedra ens comenta que ha estat de sort 
de poder vendre aquests dècims, ESPEREM QUE ES 
REPETEIXI !!
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CASTELLVILARENC, la cara digital del poble
Però també el resultat de la perseverança i l’afany de superació d’una persona: en Pere Sánchez

El fet que cada indret, per molt petit que sigui, 
tingui un o varis mitjans de comunicació on els 
habitants puguin consultar la informació local 

d’interès, és de gran utilitat. Castellbell, a més de tenir El 
Brogit, té el Castellvilarenc, un diari digital on es pot tro-
bar informació detallada i actualitzada sobre el que passa 
al poble. Qui hi ha darrere, però, de tantes hores d’esforç 
i dedicació? En el reportatge d’aquest mes descobrim a 
en Pere Sánchez, que ha dotat al poble d’un servei infor-
matiu local i gratuït de primera qualitat.

El diari digital Castellvilarenc
Quan se li pregunta al Pere el per què d’aquest diari 

digital, la resposta no deixa indiferent: li apassionen els 
mitjans de comunicació local i el periodisme en general, 
i el fet de ser creatiu, tossut i entusiasta, trets amb els 
que es defineix, ha ajudat a què el diari esdevingués una 
realitat.

Gràcies a l’esforç d’en Pere, el Castellvilarenc és per 
a molts habitants una font fiable i de gran difusió per a 
consultar què passa en el dia a dia del poble. Aquest di-
ari digital va néixer el 4 de febrer de l’any 2008 amb la 
finalitat d’esdevenir un diari sociocultural en el marc de 
les noves tecnologies i que pogués ser consultat des de 
l’ordinador, des del telèfon mòbil o des de qualsevol dis-
positiu portàtil. Així també, es pot conèixer la noticia amb 
la major immediatesa possible. 

A més de tractar temes socials i culturals, i notícies 
puntuals que tenen lloc al poble, el Pere redacta informa-
ció esportiva, doncs li agrada molt tot el món de l’esport 
en general. El diari té dues seccions fixes: Cites per pen-
sar, on hi apareixen frases cèlebres i Salut i esports, on 
s’hi expliquen noticies que tenen a veure amb aquests 
dos temes. 

La majoria de les fonts que en Pere i el seu equip de 
col·laboradors consulta, provenen de notes de premsa 
de diversos organismes, com les entitats del poble, per 
exemple, doncs és la manera de què la gent conegui, a 
través del Castellvilarenc, què estan fent o programant 
aquestes entitats de manera immediata.

Les dades posen de manifest l’èxit del diari. Diària-
ment, rep entre 50 i 100 visites, però el rècord de visites 

va tenir lloc el dia que Montserrat Badia va guanyar les 
eleccions municipals i va ser escollida alcaldessa. Aquest 
dia el Castellvilarenc va arribar a les 1230 visites en una 
sola jornada, dada que confirma la gran repercussió que 
té el diari dins del poble. Al llarg de tots aquests anys 
d’existència, la web del Castellvilarenc ja ha rebut més de 
95000 visites, és a dir que, amb una mica de sort, podria 
celebrar els seus 4 anys de vida amb el visitant 100.000.  
Per aconseguir-ho només cal clicar: 
http://castellvilarenc.wordpress.com/

A més, el Castellvilarenc té una pàgina a la xarxa so-
cial Facebook https://www.facebook.com/castellvilarenc 
on els seguidors del diari poden seguir l’actualitat i veu-
re les fotografies que es pengen. També està registrat al 
Twitter http://twitter.com/Castellvilarenc, on s’hi poden 
llegir comentaris i noticies relacionades amb el diari.

Present i futur del Castellvilarenc
El diari no rep (ni ha rebut mai) cap subvenció econò-

mica, ja que no és una entitat local, però el Pere vol fer 
els tràmits perquè aquest ho acabi sent. I també pretén 
que el diari arribi a ser oficial i reconegut, ara que està 
a punt de complir els seus quatre anys d’existència, i la 
seva utilitat està més que contrastada. El Pere també em 
confessa que li agradaria que Ràdio 7, l’antiga ràdio mu-
nicipal del poble i en la qual ell havia col·laborat, tornés a 
reobrir les seves emissions, doncs seria una altra manera 
d’informar a la gent de manera immediata. La ràdio va 
tenir una curta durada, doncs va néixer el gener de l’any 
1991 i va haver de tancar el juny de l’any 1995 per as-
sumptes burocràtics.

La tasca periodística del Pere
En Pere va debutar en el món del Periodisme local el 

setembre de l’any 1986 de la mà de Joan Masats, que 
li va oferir formar part del Brogit aquell mateix any, per 
redactar la informació esportiva, cosa que a ell se li dóna 
molt bé, i és un tema que segueix amb passió. En aquell 
moment, el Pere em confessa que sentia una certa inse-
guretat doncs desconeixia la informació local, i a més, ell 
era l’encarregat de narrar-la a la resta de Castellvilarencs. 

Pàgina inicial del Castellvilarenc
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Una vegada incorporat al Brogit i amb més seguretat i 
coneixement del mitjà, va trobar-se amb Ràdio 7. Segons 
el Pere va ser un cop de sort, doncs va entrar al mitjà 
radiofònic sense quasi bé adonar-se’n. Va coincidir el fet 
que ell col·laborava en el Brogit escrivint les cròniques 
esportives i a la ràdio necessitaven redactors d’informa-
ció local esportiva. Les ganes que en Pere hi va posar, i 
el seu coneixement dels temes esportius, li van permetre 
entrar a formar part de l’equip de la ràdio.

El seu debut radiofònic va tenir lloc als voltants de 
l’any 1991, i tot i sentir respecte i cert nerviosisme, la il-
lusió i les ganes d’emprendre un projecte nou eren evi-
dents. Després de l’experiència amb la ràdio, l’any 2007 
decideix prendre’s un “any sabàtic” i deixa de manera 
temporal d’escriure a El Brogit. En aquell any, a més de 
viure experiències personals enriquidores i prendre’s un 
temps de descans, li arriba la idea de crear el Castellvi-
larenc. A tall de curiositat, el Pere diu que en un principi  
volia que la web s’anomenés Castellobelo, en referència 
al castell, però no va poder ser perquè aquest nom ja 
existia en format llibre.

El projecte del Castellvilarenc, era bàsicament, practi-
car la redacció de notícies després d’un any de descans, 
de cara a la tornada a El Brogit. El que no s’esperava en 
Pere era que pocs mesos després de l’existència del di-
ari, gent del poble li comentés la gran idea que significà 
l’existència d’aquest mitjà digital. Aquest esdeveniment, 
que va sorprendre al Pere, va ser el detonant per moti-
var-lo i seguir publicant noticies al diari digital. En aquell 
moment el Pere va voler continuar amb una eina d’imme-
diatesa informativa, cobrint el buit informatiu que havia 
deixat Ràdio 7.

Després de mesos d’esforç, constància i hores de 
dedicació, l’èxit del Castellvilarenc té una gran repercus-
sió. A l’any 2010 és conegut per la majoria d’habitants 
i l’any 2011 arriba a ser famós fora del poble. Va ser a 
partir d’aquest any que es formà un equip de redactors 
de notícies que ajuda en Pere en la seva tasca informa-
tiva. Fins que no s’incorporà l’equip de producció de 
notícies, el Castellvillarec fou un projecte personal on el 
Pere era l’únic responsable, fet que té molt de mèrit. Els 
col·laboradors han fet que el diari ampliés el seu nombre 
de notícies i que es pugui avançar més feina en menys 
temps, tot i que es tracta d’un equip de persones que 

fan una funció informativa al poble de manera altruista. 
Alguns d’aquests col·laboradors són la Joana Carod, la 
Montserrat Torres, la Montserrat Ramón, l’Eli Camparola 
i el Francesc Tarrés.

La personalitat d’en Pere
En Pere s’atura i rememora els seus inicis en el Pe-

riodisme. Reconeix que si no hagués estat per Ràdio 7, 
potser el Castellvilarenc a hores d’ara no existiria. També 
creu que El Brogit va ser una gran ajuda a l’hora d’inici-
ar-se com a redactor d’esports i mira al passat amb orgull 
i admiració, sobretot per a totes aquelles persones que 
l’han ajudat i li han deixat una porta oberta. En Pere té 
moltes paraules d’agraïment per la gent que ha fet possi-
ble el seu salt al Periodisme.

Quan tractem el tema de la seva discapacitat, la sor-
desa, en Pere em confessa que ell es sent com si no tin-
gués cap limitació, doncs ha pogut introduir-se en el món 
del periodisme, el seu hobby, i desenvolupar una de les 
seves passions. Amb la modèstia que el caracteritza, re-
flexiona sobre la gent del seu voltant, doncs reconeix que 
l’han ajudat molt. Pel fet de tenir aquestes persones a 
prop seu ja és considera un afortunat.

Actualment, el Pere es pren la seva tasca al Castellvi-
larenc com un repte professional amb molta serietat i res-
ponsabilitat. Està orgullós de si mateix i de la seva tasca, 
doncs donar un servei d’informació a la gent del poble el 
fa feliç.

I aquest fet ens convida a reflexionar que les barreres 
arquitectòniques en el camp de les discapacitats, estan 
a la ment, doncs amb ganes, esforç i il·lusió es poden 
aconseguir fites admirables. El Pere n’és un exemple.

El Pere entre en Josep López i l’Esther Català a Ràdio 7
El personatge a fons: qui és el Pere?

Nom complet: Pere Sànchez i Bach

Edat: 46 anys

Lloc de naixement: Castellbell i el Vilar

Ciutat de residència: Castellbell i el Vilar

Centres on ha estudiat: Dominiques de l’Anunciata 
a Monistrol i Lacetània (conegut com la Maestria).

Aficions: el futbol, el cinema i el col·leccionisme

Frase preferida: “Un amic és algú que et coneix i 

sap molt com ets”

Pel·lícula preferida: Titanic

Llibre preferit: Tirant lo Blanc

Grup musical preferit: Mecano

Ciutat preferida: París

Esport preferit: futbol, però també el bàsquet i el 
tenis

Una qualitat: estar envoltat de gent que m’estima

Un desig: a nivell col·lectiu, que acabi la crisi 
econòmica i a nivell personal, enamorar-me i ser feliç.
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El dia a dia
El Pere em reitera que considera que té sort. Pot com-

binar la seva feina de venedor de la ONCE amb el seu 
hobby, treballar pel Castellvilarenc donant un servei in-
formatiu de qualitat. Al vespre i a la nit, després de tornar 
de la feina, dedica el seu temps a ocupar-se del diari, tot 
i que reconeix que el cap de setmana és quan hi ha més 
feina, perquè les entitats organitzen actes i és el moment 
en què el Pere va directament al lloc dels fets amb la lli-
breta i la càmera, per ser partícip i testimoni de la notícia. 

A més de treballar i ocupar-se del diari, a en Pere li 
apassiona participar en la majoria d’activitats de diferent 
caire que tenen lloc al poble. Col·labora en El Brogit, par-
ticipa al Festival del Burés, a la Cavalcada de Reis i un 
llarg etcètera, així també, el passat mes de desembre va 
participar aportant la seva solidaritat a la Marató de TV3 
a Castellbell.

Unes paraules d’agraïment
Amb una mica de nostàlgia, en Pere manifesta que 

la millor etapa de la seva vida van ser els anys que va 
estar col·laborant amb Ràdio 7. Va tenir el plaer de conèi-
xer gent extraordinària i fins i tot va fer noves amistats. A 
més, reconeix que va ser una etapa on va aprendre molt 
a formar-se com a periodista local. 

Al final de l’entrevista, tan sincera i alhora tan profun-
da, en Pere destaca el seu agraïment als locutors i locu-
tores de l’antic programa Desperta Castellbell, més enllà 
del vessant professional, per haver compartit amb ells  
moments inoblidables en aquells quatre anys. Tots ells,  
l’Alba de la Rosa, a l’Alba Martínez, el Joan Alavedra, el 
Josep Belmonte, el Josep López i el Wilfredo Angurell. El 
Pere afirma  que faria una llista molt més llarga, però seria 
interminable. Tot i això, em remarca, a tall de confessió, 
que no es vol deixar d’anomenar a una persona que per a 
ell va ser molt especial “perquè vam compartir moments 
molt bons i allà on estigui segur que estarà molt contenta 
i orgullosa del que faig. Per tu Berta, gràcies per tot...”,  
comenta finalment el Pere, realment emocionat.

SÒNIA LLUCH

El Pere durant la Marató de TV3 
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La llengua, també i sobretot una qüestió de militància individual (1a part)

política sigui l’independentisme o no, tot i que tan de bo 
ho sigui– que conforma les organitzacions esmentades 
anteriorment, i l’assumpció de responsabilitats a títol in-
dividual i personal envers el futur de la llengua catalana.

M’explico a tall d’exemple: de què serveix que un 
membre de la Plataforma per la Llengua o de qualsevol 
altra organització semblat, el dissabte faci campanya 
per “El català, llengua d’acollida” a la plaça de Sant Jau-
me de Barcelona, si el diumenge va a prendre un tallat 
al bar de la cantonada i el demana en castellà... enca-
ra que sigui perquè el cambrer o la cambrera “fa pinta 
de no ser d’aquí”? Evidentment, s’ha de ser conscient 
que si aquestes actituds són presents –que hi són– en 
gent “militant i conscienciada”, no és necessari ni que 
ens preguntem que deu ocórrer en molts d’altres casos 
on –sense plantejar-se si l’ús social del nostre idioma es 
troba en perill o en retrocés- tan sols s’identifica el ca-
talà com la llengua materna. Sabent això i partint de la 
premissa que la llengua catalana és un dels principals 
elements culturals que ens identifiquen com a nació; i 
que aquesta es trobarà greument assetjada pels poders 
dels estats espanyol i francès, mentre no es produeixi un 
procés d’emancipació nacional, caldrà que tots plegats 
entenguem que la defensa de la llengua és cosa de tots 
i totes i, sobretot, d’una militància –deixant sigles i logo-
tips a banda- individual i quotidiana. És a dir, es una lluita 
cívica de primera línia de front.

En parlar d’aquesta lluita, però, de cap de les maneres 
se l’ha d’identificar amb el fet de dur una samarreta del 
Correllengua i d’anar a un concert de Feliu Ventura. Cal 
anar més enllà amb una única convicció: Poder anar arreu 
del país –amb samarreta del Correllengua i escoltant Fe-
liu Ventura per l’mp3 si s’escau– parlant, amb normalitat i 
sense que ens assaltin dubtes existencials, l’idioma propi 
del país. Només així i foragitant moltes actituds viciades i 
porugues del dia a dia que, com veurem en una segona i 
darrera part d’aquest article, mantenim encara vives com 
a perversos actes de masoquisme lingüístic, serem real-
ment capaços de plantar cara i d’avançar considerable-
ment des de totes les organitzacions culturals que hissen 
l’ensenya de la llengua.

GENÍS FRONTERA

Ja fa anys, la necessitat de crear des de la socie-
tat civil organitzacions que sobretot lluitessin per 
l’assoliment de la plena normalització lingüística 

als Països Catalans, va dur al naixement de la Coordi-
nadora d’Associacions per la Llengua Catalana, de la 
Plataforma per la Llengua i, darrerament, a la creació de 
la Fundació Reeixida, propera a la CAL des d’un àmbit 
més acadèmic. El cas és, però, que tot i la inestimable 
importància d’aquest tipus de col·lectius culturals del tot 
necessaris per a l’organització d’accions i de campanyes 
arreu del territori, cal que mai oblidem la qualitat indivi-
dual –no ho confonguem amb individualista– de la lluita 
per la defensa de la llengua.

Així, doncs, cal tenir present que l’individu, entès 
com la mínima expressió de la societat civil, té una gran 
capacitat d’acció que pot arribar a pertorbar l’ordre es-
tablert des d’una militància individual o, si més no, és 
capaç d’esdevenir l’exemple a seguir pel ressò o per la 
constància que pugui tenir la seva activitat personal se-
gons els seus principis cívics. D’aquesta manera, partint 
de la base transformadora que tots i totes tenim a títol 
individual, és necessari reivindicar la coherència de tota 
aquella militància –deixant de banda que la seva opció 

Joaquim Borràs, 60
Tel. 93 834 03 13
Fax 93 828 23 03
Castellbell i el Vilar
malavedra001@cofb.net
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Casino Borràs (II) C/. Joaquim Borràs, 34. Any de construcció 1922 

La sala petita, en els primers temps la van habilitar pel 
cafè fins que als anys 40 el cafè va ser regentat per Joan 
Farré que va venir de Manresa. Aquest, va insistir perquè 
el cafè es fes a la planta baixa per a més comoditat dels 
clients i així va ser com aquest establiment va traslladar-
se al baixos de la dreta de l’edifici, molt freqüentat pels 
treballadors. En canvi, als baixos de l’esquerra hi havia la 
barberia, una gran barberia regentada per Jaume Fainé. 
Aleshores tots els homes hi anaven com a mínim dos ve-
gades a la setmana per afaitar-se; inclús feien uns abo-
naments amb els quals sortia més barat. A la barberia 
hi tenien el diari per a poder llegir-hi les notícies mentre 
s’esperaven i es feia la xerrada. 

Mentrestant, la sala petita de dalt va quedar per fer-
hi algun ball de menys importància o els assajos de les 
Caramelles, de llarga tradició i molt arrelades al poble.

Per tant, el senyor Borràs va assolir el seus objec-
tius: tenir reunits i entretinguts els treballadors alhora que 
aconseguia conèixer i controlar tot allò que aquests feien 
fora de la fàbrica i de la feina.

Un cop mort el senyor Joaquim Borràs, passen els 
anys i amb la davallada de la indústria tèxtil es comencen 
a tancar les fàbriques de teixits i també li toca a manu-
factures Borràs. El Casino es posa a la venda, es cons-
titueix una societat de gent del poble que el compra i, 
mes endavant, quan el manteniment resulta molt costós 
torna a vendre’s: el cafè a l’entitat bancària “La Caixa” i la 

El Sr. Joaquim Borràs i Ferrer (24/04/1865–
10/10/1963), propietari de la indústria tèxtil 
Manufacturas Borràs, va ser el mecenes de la 

societat del Casino, com a centre social, cultural i recrea-
tiu pels seus treballadors.

L’Edifici que va fer construir el fabricant Borràs consta 
d’una gran escala central que puja fins la part superior, 
en la que es troben dues sales: la sala gran que acull el 
teatre (amb capacitat per a 400 persones) i on s’hi han 
estrenat les obres de teatre on actuaven els mateixos tre-
balladors i, durant molts anys, va ser l’escenari on durant 
les festes de Nadal, cap d’Any i Reis s’hi feien les tradi-
cionals representacions dels “Pastorets”. Avui en dia, pot 
sorprendre dir que abans per aquestes festes es repre-
sentessin fins a quatre vegades i que sempre el teatre era 
ple, però era així.

Al pati de butaques del teatre també s’hi celebraven 
els balls d’orquestra per la festa Major, Pasqua i altres 
festes. Tots els dissabtes a la nit i els diumenges també 
s’hi projectava cine, exceptuant els festius que tocava 
fer-hi el ball. Al principi del Casino, el cinema era mut i un 
pianista hi posava música de fons en directe. 

Sala del teatre El cafè

Sala petita

Casino Borràs 1922

FOTOS: ARXIU FOTOGRÀFIC EL BROGIT
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resta de l’edifici a 
l ’ A j u n t a m e n t . 
Gràcies a ser 
propietat de 
l ’ A j u n t a m e n t , 
continua sent un 
edifici de caire 
cultural i social al 
servei del poble. 

Un cop com-
prat l’edifici, el 
primer que va 
fer l’Ajuntament 
va ser habilitar 
l’establiment de 
la barberia per 
a fer-hi les de-
pendències del 
Casal del Pen-
sionista, perquè 
fos un bon punt 
de trobada de la 

gent gran, el qual s’aprofita moltíssim.

Actualment, la part superior continua tenint la mateixa 
distribució: la sala gran del teatre ara té el nom de Joan 
Capri i ja no s’hi fa cinema, però continua havent-hi teatre 
amb les representacions de l’Agrupació Teatral i Cultural, 
i d’altres esdeveniments culturals, trobades de pubillatge, 

activitats del Centre d’Amistat, les actuacions dels infants 
de l’escola, etc. Pel què fa a la representació d’“Els Pasto-
rets”, després d’uns anys de crisi es van torna a reprendre 
però al final han tornat a quedar en l’oblit. De tant en tant 
se’n parla però no acaba de quallar; tampoc els temps són 
el mateix d’abans, les persones hem canviat, han canviat 
els hàbits de vida, ara se surt més a buscar diversions fora 
del poble, a les cases es tenen altres entreteniments. Cal 
destacar que als anys 20 en aquest poble, tot el poble, els 
cotxes es podien comptar amb els dits d’una mà. 

Costa imaginar que en les festes nadalenques amb la 
representació d’Els Pastorets es pogués omplir quatre ve-
gades el teatre. No obstant esperem que un dia surti gent 
amb empenta que, sense voler demanar tant, sí que intenti 
fer-los una vegada per aquestes festes i poder-hi involucrar 
jovent de les escoles, seria una gran cosa si s’aconseguís.  

Finalitzem aquesta breu pinzellada sobre la història 
del Casino Borràs: un edifici emblemàtic del poble i molt 
especialment del barri del Borràs que, amb el pas dels 
anys, ha deixat records, il·lusions, moltes experiències 
viscudes i que, actualment, encara se’n gaudeix.  

Un altra mes, de l’Arxiu Fotogràfic El Brogit, posarem 
fotografies d’obres de teatre, Pastorets, i altres activitats 
i esdeveniments que han tingut relació amb l’entranyable 
Casino Borràs. Fins el mes vinent.

ROSA GORDI

Agraïment al Sr. Borràs

La barberia

Última pàgina dels estatuts del Casino Borràs

El Sr. joaquim Borràs i Ferrer li concedeixen la medalla d’or del 
treball per els 75 anys de dedicación a l’empresa. Es va fer una gran 
festa  i dinar amb tots els treballadors1955

Acte de renovación dels estatuts del Casino. El president Casimir Ros llegint l’acta. Entre els 
presents: el  secretari de l’ajuntament Joan Grau, Josep Brugueras, alcalde Moncunill, Joaquim 
Borràs, Francisco Miguel i altres . Maig de 1928
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Col·laboracionsEl Carnaval     

L’origen d’aquesta celebració és confusa, es ma-
nifesten d’una manera barrejada costums i festes 
molt antigues i heterogènies de diferents estadis 

de la civilització que en el seu moment van ser bande-
jades pel cristianisme i que en aquest període troben el 
moment propici per manifestar-les.

El carnaval es el cicle que precedeix la Quaresma, 
aquests dos cicles són els únics que varien la seva 
data d’un any a l’altre però d’una manera coordinada. 
M’explico: Per tal de situar el Carnaval en el calendari, hem 
de buscar la primera lluna plena posterior a l’equinocci 
de primavera, el 20 de març. El diumenge següent és Diu-
menge de Pasqua i el diumenge de la setmana anterior 
és Diumenge de Rams. A partir d’aquest últim comptem 
quaranta dies enrere i tenim el Dimecres de cendra, el 
primer dia de Quaresma i últim de Carnaval. L’espai tem-
poral del carnaval comença just després de reis fins el 
dimecres de cendra, malgrat que les celebracions po-
pulars s’iniciïn tres dies abans o sigui diumenge,dilluns i 

dimarts.  

A les terres de 
parla catalana tam-
bé se l’anomena  
carnestoltes, per-
sonificat en un per-
sonatge grotesc, 
burleta i provocador, 
devorador de carn 
en tots els seus sen-
tits, considerat el rei 
del carnaval. Cu-
riosament, segons 
el costumari Joan 
Amades, el terme 
carnestoltes arrenca 
quan el papa Grego-
ri el Gran va establir 
la quaresma com a període de carnes toldren  que equival 
a tallament de carns o sigui la privació de fer ús d’aquest 
aliment, tot al contrari del sentit que te actualment. Con-
traposat a l’actitud i les formes del  Carnestoltes tenim 
la figura representativa del següent cicle religiós, La vella 
quaresma, una àvia vegetariana que porta a la mà un ba-
callà, aliment bàsic a la quaresma, l’església en aquest 
període no permetia menjar carn. A la vella Quaresma se 
li posaven set peus, que representaven els set diumen-
ges que faltaven perquè arribés la Pasqua, es penjaven 
llaminadures a les cames per als menuts. Cada diumenge 
li arrencaven una cama, així podien veure com s’anaven 
acostant la Pasqua.

Aquest període té una gastronomia pròpia, el dijous 
gras o llarder es el dijous just abans de començar la Qua-
resma, la  tradició és anar a menjar la truita i coca de 
llardons, un altre menjar imprescindible per aquestes da-
tes es la botifarra d’ou. El dimecres de cendra, darrer dia 
de  carnestoltes, per celebrar-ho es mengen sardines i 
se l’enterra. Aquestes dates donen peu a diversos plats 

locals com és el cas del farcit a Solsona, l’escudella de 
xarró a Tarragona, a les comarques del Garraf i Baix Pe-
nedès hi trobem el Xató, fins i tot es l’excusa per fer-hi fi-
res com es el cas de Sant Fruitós de Bages que fan la fira 
de l’arròs. O les festes de l’escudella que es fan a Arenys 
de Mar i Castellterçol.

Durant les festes de Carnaval apareixen nombrosos per-
sonatges singulars i estranys, que acompanyen en Carnes-
toltes a les rues, un d’ells es en Vidalot a Vilanova i la Geltrú, 
aquest personatge, quant al carnaval no era tant multitudi-
nari sortejava les parelles de manera arbitrària i capriciosa, 
creuant-les per aconseguir els resultats més esperpèntics 
i fins i tot amb un punt “de mala bava”. Els comparses del 
Vidalot duen espolsadors o picamatalassos alhora que llen-
cen a qui s’ho mira ordi i moresc. El Moixó Foguer és un 
altre personatge, disfressat d’ocell, embetumat amb mel i 
recobert de plomes, que recorre els carrers de Vilanova i la 
Geltrú durant les festes de Carnestoltes. Es tracta d’un per-
sonatge característic de la tradició catalana que havia estat 

present en molts 
altres indrets i que 
en l’actualitat no-
més es conserva 
viu en aquesta vila.

Una de les ex-
pressions més 
populars són les 
rues, tot i ser una 
activitat importa-
da d’altres indrets 
ha agafat volada 
els darrers anys, 
com ja deveu sa-
ber la rua esta 
composta per 
comparses, que 
no deixen de ser 
un grup de gent 

disfressada de manera conjunta i que desfilen al ritme 
d’una melodia, la desfilada poden fer-la sobre un vehicle 
o carrossa i també  caminant, formant una coreografia.

JAUME DE BARGAS I FÀBREGAS
artesans @hotmail.es

FOTO: PERE SANCHEZ
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El català i la marxa de torxes del 10 de setembre del 2011 
a Castellbell i el Vilar     

Tot i que estem entrant a l’any dotzè del segle XXI, so-
vint ens cal parlar de la nostra llengua, el català, i malau-
radament és un tema que ens obliga a mantenir-nos a tots 
ben desperts. En parlàvem a Can Mau el mes de gener 
proppassat amb diversos membres de la redacció i amb 
alguns col·laboradors d’aquest periòdic, El Brogit, segons 
els quals és excessivament estès el costum del jovent de 
parlar en castellà, malgrat haver desenvolupat un ensen-
yament en català. 

No són mancances exclusives de la nostra terra, doncs, 
aquell mateix dia, quan m’acostava a Castellbell i el Vilar, 
un periodista gallec comentava a la ràdio que el nou presi-
dent del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, és una 
persona oriünda de Galícia i que no sap parlar el gallec. 
Aquest és un altre dels idiomes perifèrics més maltractats 
pels representants estatals en totes les èpoques, com en 
el temps del ministeri de Manuel Fraga Iribarne (ministre de 
Governació l’any 1976, per exemple), un altre botxí que ha 
mort al llit. Tot plegat em va fer pensar en l’esperit impe-
rialista dels espanyols, em va fer reflexionar sobre el tema 
i recordar-me d’un breus apunts que havia pres durant els 
actes del mes de setembre de l’any passat.

El dia 11 de setembre, quan a migdia marxava cap a 
Sant Andreu de la Barca, on resideixo actualment, veia 
a la meva dreta, a l’altra banda del riu Llobregat, la gran 
senyera despenjada des del cim del turó del Marquès i, 
entre moltes altres, la senyera i l’estelada que penjaven 
dels balcons de cal Roc, al bloc de cases conegut com la 
Cantarilla de Baix, situat al darrer revolt abans d’enfilar el 
carrer de la Bauma.

Això em va fer pensar en la llengua catalana, aquesta 
gran enemiga de l’espanyolisme i de tants i tants residents 
a Catalunya que aplaudeixen els seus arguments. Recor-
dem si més no que al Parlament de Catalunya es parla en 
castellà. El topònim Cantarilla és el fruit d’una particular 
remodelació lingüística feta pels castellvilarencs, possible-
ment a la segona meitat del segle XIX, en veure que arran 
de la construcció de la via del tren del Nord es fabrica-
ven aquelles dues grans clavegueres per desaiguar que 
en idioma espanyol s’anomenaven “alcantarillas”. És a dir, 
tant sols és tractava de la catalanització del nom alcantari-
lla per “cantarilla”, que sonava molt millor que no pas “cla-
veguera”. Uns anys més tard ja vindria en Pompeu Fabra 
per arreglar-nos l’idioma.

Els habitants de Castellbell i el Vilar vam celebrar la Dia-
da Nacional de Catalunya amb dues activitats principals. 
El dia 10 una gran munió de gent va participar a la Marxa 
de Torxes per l’Independència que va anar de la plaça de 
Valentí Puig fins a la plaça del Vilar. L’espectacular nom-
bre de participació ciutadana va merèixer els elogis dels 
representants d’Òmnium Cultural. El diumenge, 11 de se-
tembre, vam anar a caminar, alguns més valents van fer-
ho corrent, fins el cim del turó del Marquès i, marxant fins 
a cal Pinsà, vam fer el tomb de nou cap a la plaça Lluís 
Companys.

La pujada és va fer molt feixuga, especialment pels 
més grans, com l’autor d’aquestes ratlles, que esbufegava 
de valent mentre no parava de riure tot escoltant les facè-
cies de les companyes de caminada que anaven al seu 
costat, les quals, tot i l’important esforç lingüístic que van 
fer, això sí, en català, no van perdre les forces per arribar 
fins al cim. A la baixada, molt més descansada i marxant a 
estones amb una certa solitud, tot contemplant l’esplèndid 
paisatge que em rodejava, constatava també com acos-
tant-nos a la casa de cal Pinsà, hi havia grups de jovent 
que caminaven parlant entre ells en llengua castellana. Res 
a dir, en són ben lliures, si no fos que els espanyolistes no 
paren de recriminar-nos constantment als catalans l’ús de 
la nostra pròpia llengua a casa nostra. Com poden veure, 
també és parla l’espanyol a Catalunya, si més no a prop de 
cal Pinsà, de Castellbell i el Vilar.

Després d’esmorzar a la plaça Lluís Companys, vam 
estar parlant amb unes quantes persones de les que duien 
la samarreta de la “Transenyera. 1ª Marxa de Resistència 
de Castellbell i el Vilar”, que damunt del cor porta la frase 
“Resistir és guanyar. 1714” i que, per mantenir viu l’esperit 
del món tèxtil que durant tants anys va emmarcar les vi-
vències dels habitants d’aquest poble, recordarem que 
són fetes “100% de Polyester”. Volíem saber les seves 
impressions tant de la Transenyera com de la Marxa de 
Torxes del vespre anterior. 

L’Alícia ens recordava que van desdir-se de la seva pri-
mera intenció d’anar a la marxa de torxes de Manresa, en 
saber que es feia la de Castellbell i el Vilar, i que va ser molt 
emocionant. Entre d’altres, hi va anar amb en Roc, el seu 
fill, i pensa que cal repetir l’experiència, doncs ens és molt 
necessari fer més activitats en aquest poble.

La Maria, una de les companyes de la caminada, em 
comentava que no va poder anar a la marxa de torxes, 
doncs tenia massa feina a la botiga, però em recorda que 
cal que la gent es mogui més per fer coses al nostre poble. 

La Núria, per la seva banda, estava força contenta de 
la caminada, ja que no hi havia pujat mai pel dret fins al 
turó del Marquès. A la conversa s’esmenta el jovent, que 
no s’esforça gaire per parlar el català a les seves conver-
ses de carrer, però que s’esforça molt per venir a aquests 
actes socials del poble.

Una altra de les caminadores em comenta que el seu 
marit és de Burgos i que a casa seva és parlen els dos idio-
mes amb tota normalitat. Diu que la marxa de torxes va ser 
molt bonica, pel contrast del foc enmig de la foscor i per 
la munió de gent que hi va participar, “era impressionant, 
molt maco”. S’acosta a nosaltres el Fèlix, al qual li retreuen 
que no ha vingut a fer la caminada del turó, però s’esmuny 
de la crítica ràpidament, recordant-nos que s’està reser-
vant per les caminades que farà d’aquí un mes per anar a 
cercar llenegues.

“Va ser un èxit rotund”, ens diu l’Agustí, “ens esperàvem 
unes vint o trenta persones i vam exhaurir les torxes”. Van 
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haver d’anar a recuperar les que tenien guardades dels 
actes dels “Decideix. Castellbell i el Vilar”, i tant sols van 
sobrar-ne unes quatre o cinc. L’Agustí i la seva esposa ja 
es trobaven a les vuit del vespre a la plaça de Valentí Puig 
per començar a fer el repartiment de les torxes.

A la mateixa plaça Lluís Companys, en Josep em co-
menta que l’acte de les torxes hauria d’haver sortit des 
de la plaça Esteve Biosca, on prèviament s’havia fet 
l’homenatge a aquell alcalde republicà, que va morir afu-
sellat pels franquistes l’any 1939. Segons ell caldria haver 
aglutinat els dos actes per tenir-hi més gent. Diu que la 
marxa de torxes va anar molt bé, encara que restà una 
mica sorprès per la important afluència de gent en un acte 
que és convocava sota l’emblema del separatisme. Una 
mica més d’organització, segons diu el Josep, hagués fet 
que no es produís el petit problema de l’aglomeració de 
gent al mig de la carretera, davant la plaça Valentí Puig.

La Maria em comenta que li va semblar molt bé la mar-
xa de les torxes, li va agradar molt veure la participació de 
tanta gent, i diu que no es poden perdre les tradicions al 
nostre poble.

Finalment, la Maria Carme em diu que va tenir una molt 
bona impressió de les dues marxes, la de les torxes i la de 
la caminada del dia 11 de setembre. Recorda que la gent 
no és tan sedentària com es diu, i que ells ja lluitaven per 
les llibertats de Catalunya quan eren joves. Diu que, ac-
tualment, sols són un 4 % els que lluiten i hauria de fer-ho 
el jovent, però som nosaltres els que no els hem esperonat 
prou a fer-ho. 

Tanmateix, a la plaça, des de l’empostissat instal·lat 
al costat del monument al president Lluís Companys, és 
van fer els parlaments institucionals sota la presidència 
de l’alcaldessa Montserrat Badia. Tot seguit, la Capella 
de Música Burés va entonar els seus cants patriòtics i la 
cobla començà els primers compassos de les sardanes, 
a les quals, entre molts altres convilatans, veiem ballar 
l’amiga Conxita, la qual havia col·laborat prèviament amb 
l’organització de la caminada, fent el control situat al da-
vant de la Fassina, aquella incipient indústria construïda a 
Castellbell i el Vilar una vintena d’anys després del remem-
brat any 1714.

JOAN VALLS I PUEYO

Primer premi del concurs de Pessebres de Calafell per Jaume Bargas

Jaume Bargas va rebre aquest passat desembre, 
i de mans de la regidora de Cultura, Sandra Suàrez, 
el primer premi del Concurs de Pessebres d’enguany, 
que organitza l’Ajuntament de Calafell.

D’entre els 9 pessebres concursants d’aquest any, 
l’original pessebre de Jaume Bargas, amb figures de 
ferro fetes a mida natural per ell mateix, ha estat el 

més ben valorat pel jurat d’aquest concurs. Cal dir que 
Jaume Bargas, que ara està jubilat, havia estat serre-
ller, la qual cosa, sens dubte, li ha servit per fer un pes-
sebre molt creatiu. El primer premi d’aquest concurs 
està dotat amb 150 euros.

El Concurs de Pessebres de Calafell és una de les 
activitats que tradicionalment organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Calafell, amb motiu de les 
festes de Nadal.

El jurat d’aquest concurs enguany estava format 
per: Paquita Sánchez, guanyadora de la passada edi-
ció del Concurs de Pessebres; Núria Hugué, partici-
pant veterana del concurs; Christine Pérez, responsa-
ble dels cursos d’Art de la Casa de Cultura Cal Bolavà; 
i Sandra Suàrez, regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Calafell.

Joaquim Borràs, 30 - Telèfon 93 834 03 91
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Mots encreuats núm. 220
per Ros

HORITZONTALS
1. Vint-i-quatre hores amb l’ai al cor i poques paraules. 2. Pot ser difícil d’entendre 
però no és impossible d’aprendre. La noia del bar Oasi. 3. Au que té unes cer-
vicals semblants a la nena de l’exorcista. Del revés, mot que va baixar tots els 
sants agafats de la mà. 4. Darrer capítol del Mentalista. Un país s’escolta dins 
l’enciam. Centre de plaers. No s’ha immutat per les retallades de la sanitat. 5. 
Unides en el vaivé. Descol·loca el bar Salats. De cara i creu. 6. A la branca més 
alta, ai quina pena, trobo un company que em dóna l’esquena. Dolença d’una 
greu malaltia. El tren d’alta velocitat s’apropa sense màquina. 7. Mentre hi hagi 
classes i mestres amb paciència té garantida l’existència. En un lloc com aquest, 
els anglesos mouen l’esquelet. 8. Entren en acció abans de Crist. Em quedo el 
contingut i el continent de l’home insolvent. El gos de casa. 9. Prengui apunts. 
El Robert Redford en té quatre; el Richard Gere, tres. Noies precioses que s’han 
quedat de pedra. 10. La de Castro i totes les seves homònimes. Personalment, 
em sento identificat amb aquest número. 11. Ens comunica que la nostra targeta 
de crèdit ha experimentat un desgavell. Aquest mot difícil de pronunciar corres-
pon a un municipi del Baix Empordà que nasqué a la boirosa riba del llac Velup. 
12. El seu record no l’esborra la pols del camí. Han pescat un be que baixava per 
l’Ebre. Impossible sortir-ne per cames. 13. N-20, que no 20-N. Calor de multituds. 
14. Pal de la bandera. Persona que escriu a poc a poc i amb bona lletra.
VERTICALS
1. Perdoneu que us ho digui però aquesta és l’illa del reggae. Ho és la paraula 
de Déu. 2. Octavio Por Unamuno, se sap les taules de memòria. Pere Tàpies, 
Sergi López, Toni Albà i més que no puc anomenar. 3. Arrases totes les vocals. 
Secreció que es neteja amb mocador. 4. Des de sota, diferencien entre un blanc 
de neu i un blanc nuclear en un quadre de Matisse. Del revés, ha rebut el co-
municat que ja té a punt el visat. 5. Enraona sense preposicions i a l’inrevés. 
Armstrong l’astronauta o Young el cantant. Vici sense alcohol. 6. Ocasionàrem 
una gran quantitat de baixes per l’acció del mar embravit. La versió masculina fou 
qualificada de terrible. 7. Dues de cada. N’estic al corrent. D’un Pipí tan curt tan 
curt aquest sobrenom en surt. Teòfil Maria, càmera de televisió. 8. Tractament de 
monjo benedictí. Té molts seguidors arreu del món i una illa a la desembocadura 
de l’Ebre. Article extret de les arrels de la terra cap al cel. Cor de Clavé. 9. Aniré al 
nord-est de Catalunya. El cor de la Camarga ens deixa un regust difícil d’oblidar. 
Agafa, sovint amb intimidació o amb tota correcció. 10. Se la treu l’anguila i em-
prèn el vol. Espanya en té una, ves quina pena, i cada espanyol, una vintena. 
D’una poma en fa un poema. Poble del Solsonès, suposo. 11. Les quatre cares 
de la Lluna. Fa un flac favor al dissortat malfactor. 12. El diari català del moment. 
Home bastant savi, expert, sofert i cangur a temps incert. A la Cogolla el tenen 
per un sant; a Catalunya, només per un Santi. 13. Papers de mariners. El seu 
foc és com el sol de tardor, de curta durada i poca escalfor. 14. El seu consum 
en massa fa proliferar l’ús de la terrassa. Es respira en l’ambient. Es talla amb 
un núvol de llet.

Acudit

FILL INTEL·LIGENT - PARE MÉS ASTUT

Un adolescent acabava d’aprovar el seu examen de 
conduir i va preguntar al seu pare que quan podrien 
parlar per poder fer servir el teu cotxe.

El pare li va proposar un tracte:
- Tu millores les teves qualificacions de 7 a 8 en mitjana, 
estudies la Bíblia una mica, et talles el cabell i llavors 
parlarem sobre deixar-te el cotxe.

Com sis setmanes després li va dir el pare:
- Fill, vas millorar les teves qualificacions i he vist que 
has estat estudiant la Bíblia, però em decep veure que 
no t’has tallat el cabell.

El noi va contestar:
- Saps papà, he estat veient en llegir la Bíblia que 
Sansón portava el cabell llarg, Juan el Baptista portava 
el cabell llarg, Moisés també ho portava llarg, i fins 
existeixen evidències que, Jesús portava el cabell llarg!

Veient per on anava el seu fill, el pare va contestar:
- I no et vas fixar que tots ells anaven caminant?

Embarbussaments
Duc com puc un ruc a un duc rus mut.

En Pinxo va dir a en Panxo:
- Vols que et punxi amb un punxó?
I en Panxo va dir a en Pinxo:
- Punxa’m, però a la panxa no!

Plou poc, pero per lo poc que plou, plou prou.

En Piu que manobra fou,
fent un pou va perdre un peu,
el seu amic Pau digué,
Pol en Piu té un peu al pou.

Setze jutges d’un jutjat mengen el fetge d’un penjat.
Si el penjat es despenja, els setze jutges del jutjat no 
podran menjar mes fetge del penjat.

VINS, CAVES, FERRETERIA,
DROGUERIA I PINTURES

c/ La Bauma, 8, baixos - 08296 Castellbell i el Vilar
Telèfon 93 834 01 57
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Reportatge fotogràfic

Pastorets del pessebre de la Bauma
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Focs artificials a la sortida del Burés

Els Reis d’Orient al Burés

El barri del Borràs esperant als Reis d’Orient
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Us fem arribar un resum informatiu de les exempcions i bonificacions aprovades per 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar per l’exercici 2012, en que en l’àmbit de la seva 
competència ha establert beneficis fiscals a favor de famílies nombroses, persones  
amb mobilitat reduïda o discapacitat, persones amb ingressos reduïts, entitats 
sense finalitat de lucre i per a la promoció econòmica. 
 
Les condicions detallades de les esmentades exempcions i bonificacions es troben 
recollides a les Ordenances Fiscals aprovades per a l’exercici 2012 i que es poden 
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament: . Per a 
qualsevol informació complementària, us podeu adreçar a: 
   
Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
Àrea d’Hisenda. 
Telèfon: 938340350 
Fax: 938282122 
Correu electrònic: castellbell@diba.cat 
 
 



• Bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles que constitueixin 
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària.  

• Bonificació del 50% en la quota íntegra, els que tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa. El valor cadastral de l’immoble ha de ser 
inferior a 95.000 euros i ha de constituir l’habitatge habitual de la família.    

• Exempció  dels immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 
6 €. 

• Exempció dels immobles rústics, la quota líquida corresponent a la totalitat 
de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 6€. 






• Exempció per les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 
33%, que siguin titulars del vehicle i que aquest sigui per al seu ús 
exclusiu. 

• Bonificació del 50% per als vehicles històrics. 
• Bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 

anys. 
• Bonificació del 50%  de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 

elèctrics, híbrids o de cicle combinat.  



 
• Bonificació del 50% en la quota de l’impost quan es tracti d’obres 

d’embelliment de les façanes 
• Bonificació del 50% quan es tracti d’obres específiques de supressió de 

barreres arquitectòniques. 
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• Bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles que constitueixin 
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària.  

• Bonificació del 50% en la quota íntegra, els que tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa. El valor cadastral de l’immoble ha de ser 
inferior a 95.000 euros i ha de constituir l’habitatge habitual de la família.    

• Exempció  dels immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 
6 €. 

• Exempció dels immobles rústics, la quota líquida corresponent a la totalitat 
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• Exempció per les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 
33%, que siguin titulars del vehicle i que aquest sigui per al seu ús 
exclusiu. 

• Bonificació del 50% per als vehicles històrics. 
• Bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 

anys. 
• Bonificació del 50%  de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 

elèctrics, híbrids o de cicle combinat.  



 
• Bonificació del 50% en la quota de l’impost quan es tracti d’obres 

d’embelliment de les façanes 
• Bonificació del 50% quan es tracti d’obres específiques de supressió de 

barreres arquitectòniques. 

Més exempcions i bonificacions de l’Ajuntament 
de Castellbell i el Vilar en relació als tributs muni-
cipals

Us fem arribar un resum informatiu de les exempcions 
i bonificacions aprovades per l’Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar per l’exercici 2012, en que en l’àmbit de la seva 
competència ha establert beneficis fiscals a favor de fa-
mílies nombroses, persones amb mobilitat reduïda o dis-
capacitat, persones amb ingressos reduïts, entitats sense 
finalitat de lucre i per a la promoció econòmica.

Les condicions detallades de les esmentades exemp-
cions i bonificacions es troben recollides a les Ordenan-
ces Fiscals aprovades per a l’exercici 2012 i que es poden 
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament: www.castell-
bellielvilar.cat. Per a qualsevol informació complementària, 
us podeu adreçar a:

Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Àrea d’Hisenda.
Telèfon: 938340350
Fax: 938282122
Correu electrònic: castellbell@diba.cat

Impost sobre béns immobles
• Bonificació del 50 % en la quota de l’impost els im-
mobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i promoció im-
mobiliària.

• Bonificació del 50% en la quota íntegra, els que tin-
guin la condició de titulars de família nombrosa. El valor 
cadastral de l’immoble ha de ser inferior a 95.000 euros 
i ha de constituir l’habitatge habitual de la família.

• Exempció dels immobles urbans, la quota líquida dels 
quals sigui inferior a 6 €.

• Exempció dels immobles rústics, la quota líquida co-
rresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el 
municipi sigui inferior a 6€.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Exempció per les persones amb discapacitat de grau 
igual o superior al 33%, que siguin titulars del vehicle i 
que aquest sigui per al seu ús exclusiu.

• Bonificació del 50% per als vehicles històrics.

• Bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys.

• Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor 
dels titulars de vehicles elèctrics, híbrids o de cicle 
combinat.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
• Bonificació del 50% en la quota de l’impost quan es 
tracti d’obres d’embelliment de les façanes

• Bonificació del 50% quan es tracti d’obres específi-
ques de supressió de barreres arquitectòniques.

• Bonificació del 50% quan es tracti d’obres de reha-
bilitació d’edificis catalogats en el catàleg de Masies i 
cases de pagés.

• Bonificació per a les construccions, instal·lacions o 
obres destinades a activitats que comportin creació 
de llocs de treball indefinit, a ocupar en un 50% per 
persones en situació d’atur i en primera instància, de 
la borsa de treball de l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar:

-Bonificació del 25% fins a 5 nous llocs de treball 
indefinit.
-Bonificació del 35%, de 5 a 10 nous llocs de tre-
ball indefinit.
-Bonificació del 50%, de més de 10 nous llocs de 
treball indefinit.

• Bonificació del 50 %de la quota de l’impost a fa-
vor de l’ICIO, en les que s’incorporin sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sem-
pre que no sigui d’obligat compliment.

• Bonificació del 30% de la quota a favor de les cons-
truccions, instal·lacions o obres referents a les viven-
des de protecció oficial.

• Bonificació del 50% a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accessibilitat i habitabilitat dels discapacitats.



22 - EL BROGIT

Ajuntament

ASSESSORIA-CONSULTING
“FERNÁNDEZ”

CARLOS FERNÁNDEZ RABANAQUE

ASSESSOR TRIBUTARI 262
AGENT D’ASSEGURANCES

Bellavista, 23 - 08296 Castellbell i el Vilar (BCN)
Tel.-Fax 93 834 04 39 - Mòbil 618 26 48 39

RABANAQUE2000@YAHOO.ES

Impost sobre activitats econòmiques
• Bonificació de la quota tributària del període imposi-
tiu corresponent, els subjectes passius per quota mu-
nicipal que incrementin la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats 
desenvolupades en el municipi, de la següent forma:

Fins a 5 nous llocs de treball indefinits: 25%
De 5 a 10 nous llosc de treball indefinits: 35%
De més de 10 nous llocs de treball indefinits: 50%

• Exempció per els subjectes passius que iniciïn 
l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, du-
rant els dos primers períodes impositius d’aquest im-
post en què es dugui a terme l’activitat.

• Exempció per els subjectes passius de l’Impost 
sobre societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un 
import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €.

• Bonificació del 95% de la quota per les coopera-
tives, llurs unions, federacions i confederacions, així 
com les societats agràries de transformació.

• Bonificació del 50% de la quota corresponent els 
que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professio-
nal classificada en la secció segona de les tarifes de 
l’impost, durant els cincs anys d’activitat següents a 
la conclusió del

segon període impositiu de desenvolupament de la 
mateixa.

• Exempció per els subjectes passius de l’Impost 
sobre societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un 
import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €.

Impost increment valor terrenys de naturalesa ur-
bana

• Bonificació del 50% de l’impost, en les transmissions 
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets 
reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a 
l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu 
per causa de mort a favor dels seus descendents de pri-
mer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents 
de primer grau i adoptants.

Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme

• Bonificació del 100% de l’import de la taxa per lli-
cències urbanístiques per a l’obtenció de llicència mu-
nicipal d’obra, per aquelles actuacions que tinguin per 
objecte la rehabilitació de les façanes dels immobles, 
així com per aquelles actuacions que tinguin per ob-
jecte l’arranjament i embelliment d’aquestes.

Taxes per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans

• Bonificació del 50% de la quota tributària aquells 
contribuents en que els ingressos de la unitat familiar 
siguin inferiors al salari mínim interprofessional, i/o tin-
guin circumstàncies econòmico-socials precàries.

• Exempció subjectiva aquells contribuents que hagin 
estat declarats pobres per precepte legal, que estiguin 
inscrits en el Padró de Beneficiència com a pobres de 
solemnitat.

Taxa per prestació de serveis en cementiris lo-
cals, conducció de cadàvers i altres serveis fúne-
bres de caràcter local

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduc-
cions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 
d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escas-
sa capacitat econòmica.

Taxa per utilització de les dependències munici-
pals per la celebració de qualsevol tipus d’actes

• Bonificació del 100% de la quota tributària per la 
utilització de les dependències municipals per part de 
les entitats culturals, esportives i socials sense ànim 
de lucre, amb seu a Castellbell i el Vilar, i per la utilitza-
ció per aquells actes d’interès local, declarats expres-
sament per la regidoria 

• Bonificació del 100% de la quota tributària per la 
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utilització de les dependències municipals per part de 
partits, grups o coalicions polítiques.

• Bonificació del 100% de la quota tributària per la 
utilització de les dependències municipals per a la ce-
lebració de matrimonis civils, per part de residents a 
Castellbell i el Vilar.

Taxa per prestacio de serveis en la piscina muni-
cipal, zona Esportiva i altres anàlegs.

• Exempcions a grups determinats, escolars, humani-
taris..., domiciliats a la població, amb autorització prè-
via de l’Ajuntament.

• Bonificació del 50 % del preu en els casos en els 
que es doni d’alta de qualsevol tipus de carnet, un 
segon membre de la família.

• Bonificació del 100% de la quota resultant l’aplicació 
de l’epígraf tercer, per la utilització per part de clubs 
i associacions esportives federades, domiciliades a 
Castellbell i el Vilar, així com per part d’AMPA dels 
centres escolars ubicats al municipi.

Taxa per subministrament d’aigua
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduc-
cions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 
d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escas-
sa capacitat econòmica.

Taxa servei escola bressol
• Bonificació del 15% de la quota mensual i reducció 
de 0,50€ del tiquet de menjador, en situacions de família 
nombrosa.

Taxa serveis assistencials
• Bonificació del 50% de la quota tributària: usuaris 
amb ingressos iguals o inferiors a la Pensió mínima 
establerta per a cada exercici.

• Bonificació de la quota en relació al servei de Trans-
port al Centre Ampans, que tindrà caràcter pregat i 
previ informe dels serveis socials de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, que tindrà en compte la valoració 
de les circumstàncies socio-econòmiques de l’usuari 
i/o de la seva família.

Taxa per utilització privativa de bústies de reco-
llida de correspondència, de titularitat municipal

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduc-
cions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Malgrat el disposat a l’apartat anterior s’estudiaran ta-
rifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius 
acreditin escassa capacitat econòmica, amb informe 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, i tenint en compte 
la capacitat econòmica de la unitat familiar.

Amb l’objectiu d’oferir un millor servei amb més 
flexibilitat horària alhora d’atendre a la ciutada-
nia, informem que des del consistori s’ampliarà 

l’horari d’atenció al públic obrint una tarda a la setmana i 
un dissabte al mes.

Els nous horaris seran els següents:

A partir del dilluns 23 de gener (de setembre a juny), 
l’Ajuntament obrirà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà els di-
lluns a la tarda de 15.30 a 18.30h. 

A partir del dissabte dia 4 de febrer (de setembre a 
juny), l’Ajuntament obrirà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà el 
primer dissabte de cada mes, de 10.00 a 13.00h.

L’Ajuntament obre de tarda 
i en cap de setmana

Protecció Civil de Castellbell i el Vilar ja es troba a la 
xarxa social Twitter. Així, tothom qui en sigui usuari es 
pot afegir a PC_Castellbell. 

https://twitter.com/#!/PC_Castellbell

Aquesta nova eina telemàtica s’utilitzarà per:

• Oferir consells d’autoprotecció.

• Oferir avisos a la població.

• Comunicar talls de carreteres, emergències, previ-
sions de climatologia adversa, risc d’incendis, comuni-
cats oficials, situacions de perill, etc.

Protecció civil de Castell-
bell i el Vilar ja té Twitter

Oferim un servei qualificat i detallat pel que fa a

– Assessorament fiscal
– Assessorament laboral
– Comptabilitat d’empreses
– Societats mercantils
– Gestió sobre vehicles i conductors
– Assegurances de tot tipus

Pl. Barcelona, 6 - Tel. 93 834 00 30 - Fax 93 834 01 20
08296 CASTELLBELL I EL VILAR
E-mail: babia@economistes.com

Carrer del Pont, 2 - Tel. 93 828 42 77
08691 MONISTROL DE MONTSERRAT
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Cap on anem?

Aquest gràfic ve a explicar que en el període del 
2007 al 2012, l’evolució del creixement econòmic 
mundial ha experimentat canvis molt substancials. 

Tant significatius i rellevants, que cal un esforç per enten-
dre que les condicions i els models de vida estan canviant.

Si entenem aquest diagrama, veurem que la dissolució 
de l’antiga URSS era molt convenient pel govern rus. Van 
saber veure els canvis de l’anomenada nova geopolítica 
econòmica i es van treure de sobre la rèmora de països 
com Kirguizistan, Azerbaidjan, Kazakhstan, Tadjikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan o Armènia, Geòrgia, Bielorússia, 
Estònia, Letònia, Lituània, Moldàvia o Ucraïna, quedant-se 
amb el control dels seus recursos naturals i dels drets de la 
seva explotació, ja fossin tècnics o contractuals.

Alemanya salva els mobles liderant la UE, fent préstecs 
tècnics a Grècia per valor de 50 mil milions i xuclant-los 
desprès 260 mil milions de deute a canvi, per exemple. I 
si França ha fet el tanoca, no trobo els adjectius per dir el 
paper que hi juguen Itàlia i el Regne d’Espanya.

Brasil, la Índia i la Xina mereixen un estudi a part. El 
seu creixement és exponencial i canvia els equilibris de 
l’economia mundial. La Xina, per exemple, ha comprat 
el 70% del deute públic dels Estats Units i tenen totes 
les eines per ensorrar “el somni americà” quan vulguin. 
Si volen, podran tornar a fer un daltabaix de les borses i 
reproduir escenes del passat a Wall Street amb brokers i 
magnats saltant per les finestres. I la Índia, malgrat la pe-
núria de la seva gent, inverteix diners en projectes espa-
cials de primera línia i amenaça en liderar el campionat de 
la Fórmula 1 sense cap pudor envaint espais conceptuals 
creats pel gaudi dels occidentals.

El món canvia. Els equilibris sovint injustos s’estan 
movent i ens porten a un nou ordre.

Això contrasta amb la visió del meu país que hauria 
de reaccionar deslliurant-se del llast de l’Estat Espanyol 
que ens espolia i ens maltracta. Però no podem, per-
què Catalunya i Espanya tenim una relació desigual. El 
govern espanyol ens té dominats. Patim una mena de 

violència de gènere que en realitat 
és violència d’Estat, abús de poder, 
dret de conquesta de fa tres segles 
i tècnicament no som ciutadans 
sinó vassalls, súbdits d’un rei, que 
no podem exercir el dret universal 
de decidir el nostre futur ni el dels 
nostres fills. 

El món canvia però aquí seguim 
igual malgrat tenir capacitat i talent, 
condemnats a entendre’ns amb 
gent mal pagadora que encara ens 
amenacen i tot! On són els 759 mi-
lions de l’addicional tercera? I els 
diners de les inversions promeses, 

any rere any, mai no fetes. I els 1.450 milions del Fons 
de Compensació Interterritorial? ... Amb una mà ens 
escanyen el coll i amb l’altra ens tapen la boca, perquè 
l’agressió a la cultura, a la Llengua i a tot el que fa ferum 
català, els fa nosa (a alguns, urticària). 

El món canvia i el futur és dels que saben adaptar-se, 
però a nosaltres ens priven la oportunitat. I interpretant 
les dades macroeconòmiques del creixement, també 
contrasten amb el meu poble, Castellbell i el Vilar. No pel 
volum, és clar, sinó per les actituds. Hom mira avall, a 
terra, per por d’ensopegar, vençut, en comptes d’alçar 
la mirada. Qui dia passa, any empeny. És el costum, és 
al que estem acostumats. A que les coses mai es facin 
o es facin malament. El camp de futbol encara s’ha de 
pagar, les urbanitzacions estan pendents d’urbanitzar, el 
nou CAP que mai es farà es va dissenyar per fer fotos als 
plànols i emmarcar-les i no amb criteris pràctics i realis-
tes, l’institut no té ubicació clara pel curs vinent a poc 
temps de les preinscripcions, mig poble no està connec-
tat al col·lector del clavegueram, i ens fan una vorera amb 
18 fanals camí del Burés que valen un dineral i que fan 
menys llum que el meu encenedor BIC. Som un poble de 
gent treballadora, humil, bona, solidaria, i de carrers de 
quarta regional. Quina categoria! Ara be, la crisi ho justifi-
ca tot. I abans?... Quan hi havia diners, no hi havia volun-
tat socialista d’abordar alguns problemes greus. Després 
han vingut els que tenien voluntat, però quan no hi ha-
via ni un duro! Ara toca gestionar els pocs recursos que 
arriben al Consistori i passar el plomall al seu programa 
electoral que a poc a poc ja va acumulant centímetres de 
pols. Quin poble més complicat i quin nivell de dirigents!

No ens hem de resignar, ni ens hem d’atabalar massa, 
perquè en definitiva les coses en aquest món sempre les 
comencen a moure uns pocs i després es van afegint la 
resta si el projecte és prou engrescador. En fi, el món can-
via i nosaltres estem disposats a ser actors actius. I sa-
bem cap on volem anar, sols o acompanyats: cap a una 
nació més justa, més lliure i independent. T’hi apuntes?

ALBERT MULERO I MIRAS
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

Creixement del Producte Interior Brut a alguns països de l’eix Atlàntic 
i de l’eix Pacífic segons The Economist, diari americà de referència
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Partits polítics

Solucions dels 
mots encreuats

Ens dirigim als nostres veïns perquè creiem que hi 
ha coses que s’han de saber i no així restar en el 
racó de l’oblit.

El passat dijous 22 de desembre la nostra corpora-
ció va celebrar l’últim ple ordinari del 2011. El seu quart 
punt de l’ordre del dia consistia en “Donar compte del 
Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2010, i del corresponent informe de compliment 
de l’estabilitat pressupostària”.

Doncs bé: el resultat final d’aquesta liquidació és d’un 
positiu de 549.163,07€; amb un estalvi net de 614.100,33€ 
i un romanent de tresoreria per despeses generals de 
234.823,56€ sobre un pressupost final de 4.172.672,85€. 
Això és el resultat de la feina ben feta! A més de restar en 
el si de l’arxiu municipal a disposició de tothom, aquestes 
són les dades que van a Barcelona i finalment a Madrid.

Cal situar aquest resultat en el context econòmic 
actual. En aquest cas podríem parlar d’un doble mèrit. 
Creiem que la nostra breu gestió ha estat la millor de les 
possibles: curta però profitosa! També creiem que això 
ha de ser una bona notícia per a tothom i no només per 
a nosaltres. Ens omple d’orgull el fet de poder anunciar 
aquestes bones dades als nostres veïns. Es tracta d’una 
gestió encapçalada en la seva totalitat pel Grup Indepen-
dent Per Castellbell i el Vilar.

Recordem  als veïns que a vegades una inversió apa-
rentment gran (en direcció corporativa) a la llarga pot re-
sultar molt rentable per als interessos locals tal com fi-
nalment ha quedat demostrat. El temps ens ha acabat 
donant la raó encara que potser massa tard.

Nosaltres mai hem volgut fer “volar coloms” ni enlluer-
nar a ningú a través de programes electorals massa ago-
sarats, i a més coneixent la realitat del moment. Potser 
un dels nostres defectes ha estat el de treballar i callar 
massa. Això es porta dins.

Mentre redacto aquest article em revé un regust agre-
dolç, ja que si bé la gestió va ser bona –cosa que ja ma-
nifestàvem en el nostre programa electoral- hom sap que 
els resultats de les eleccions locals no varen anar preci-
sament en la mateixa direcció. Coses de La Democràcia!

   Una tasca responsable no només ha de preveure el 
futur a curt termini sinó també a mitjà i a llarg. Per això, i 
en previsió pel que s’acostava varem començar a emprar 
polítiques d’austeritat amb el comprensible descontent 
d’aquells que participaven o formaven part de les àrees 
més afectades per les mesures restrictives encara que 
en alguna d’elles – com en el cas dels serveis socials- 
s’incrementava la seva dotació pressupostària per raons 
òbvies. Potser ens varem avançar massa en el temps.

   Es necessita coratge per adoptar aquestes mesures 
de contenció tan necessàries com impopulars cosa que 
dins la classe política del moment era infreqüent.

   Tampoc seria just oblidar-nos de l’esforç i la pa-
ciència dels funcionaris, tècnics i demés personal de la 
nostra Corporació que dia sí i dia també s’han topat o 
han “donat la cara” en haver de suportar aquesta lògica 

incomprensió dels destinataris d’aquestes mesures a la 
vegada que s’intenten fer equilibris comptables per com-
plir amb les obligacions adquirides en el seu moment. Ni 
d’aquells proveïdors que també han confiat en nosaltres. 
I tot això sense reduir els serveis creats en època de bo-
nança econòmica.

   Convidem a l’actual equip a seguir en la mateixa 
línia. Si aquest sap aprofitar aquesta bona gestió podrà 
tirar endavant durant un acceptable espai temporal. Si 
pel contrari la seva gestió és dominada per la rauxa i la 
disbauxa de poc ens haurà servit fer aquest esforç. Grà-
cies a aquest estalvi generat ara es pot continuar amb les 
polítiques socials.

   Si tot això no ho expliquem ningú ho farà per no-
saltres, ja que segons a qui no interessa que aquestes 
bones notícies vegin la llum i per tant no se sàpiguen. El 
nostre èxit no interessa a les formacions rivals. Alguns 
creuen que és una amenaça per als seus interessos. 
Trist! I sobretot a aquells que avantposen els interessos 
particulars als generals. Però el cas és que els resultats 
són els que són. Ni tan sols la presència en aquest ple 
del representant d’un “diari virtual” local ha permès que 
aquest fet pogués ser divulgat i així arribar als nostres 
veïns per poder opinar al respecte. Res de res! Entenem 
que hi ha coses bones que produïdes depèn de qui no 
interessa publicar-les. D’això se’n podria dir “parcialitat 
encoberta”. Aquesta parcialitat no pot ser gens bona per 
a la nostra convivència.

   Aquestes bones dades fan que el Grup Independent 
Per Castellbell i el Vilar es consolidi com opció seriosa de 
govern municipal.

   Als independents només ens interessa la correcta 
administració dels recursos locals. És per això que “pas-
sem” de qualsevol partidisme polític. Per això una vega-
da més els recordem que aquesta agrupació està oberta 
a tothom que vulgui sumar!

   Per últim volem agrair a aquest rotatiu la seva sem-
pre bona disposició vers la recerca de l’objectivitat do-
nant-nos una vegada més la oportunitat d’arribar a tots 
els nostres veïns.

AGUSTÍ NAVALLES I SOLER

GRUP INDEPENDENT PER CASTELLBELL I EL VILAR

Així són les coses
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Esports

El Centre d’Esports Castellbell, va guanyar davant de 
l’Artés, tot i no fer un bon partit. Als dos primers mi-
nuts el Castellbell es va avançar al marcador, aquest 

solitari gol es va mantenir durant tota la primera part, els lo-
cals van perdonar massa amb les oportunitats que van tenir. 

A la represa el partit era pràcticament idèntic a l’anterior, 
la diferència va ser que van arribar els gols, alguns molt ma-
cos. El Castellbell podia haver golejat fàcilment amb l’Artés 
per aquest van plantar cara durant tot el partit.

Va remuntar un resultat advers després d’una mala pri-
mera part en el que anaven perdent per 0-2 contra el Palillo 
de Sant Joan de Vilatorrada.

El primer temps va ser molt dolent pel Castellbell, que va 
perdonar moltes ocasions de gol i davant dels de Sant Joan, 
molt superiors, que als cinc minuts van marcar dos gols i 
amb aquest 2-0 es va anar al descans.

Al segon temps el Castellbell va capgirar per complert la 
situació, als primers minuts ja van oferir una millora en el joc 
que va anar progressant fins a la fi de l’encontre. Al minut 20 
d’aquest segons temps Carles Martínez, conegut amb el so-
brenom de “Mi Carly”, es va lesionar amb trencament mus-
cular a la zona del “Bíceps Femoral” de la cama esquerre ja 
que en la jugada al jugador se li va  quedar clavat el peu sent 
atès i evacuat cap un Hospital de Manresa per membres del 
SEM (Servei d’Emergències Mèdiques).

Mentre això passava, el Castellbell, aliè a la situació, co-
mençava a dominar el partit escurçant i empatant el resul-
tat que li anava en contra, als minuts finals el Castellbell va 
aconseguir marcar el gol de la victòria.

Davant del Montcau de Manresa, el partit va quedar ajor-
nat a manca de vuit minuts del final, per incidents sobre el 
terreny de joc, es desconeix qui va començar i com, ja que 
cada equip dóna la seva pròpia versió.

D’altre banda, per primer cop, els presidents de clubs 
catalans de futbol i futbol sala, tindran un carnet federatiu 
que els acreditarà com a tal. Aquest carnet, que la Fede-
ració Catalana de Futbol donarà a partir del mes de gener,  
suposarà la màxima acreditació per poder assistir a tot tipus 
d’esdeveniments organitzats per la Federació. 

Aquesta iniciativa vol facilitar i millorar algunes tasques 
dels màxims dirigents dels clubs del futbol català. Així 
doncs, aquest carnet, vincula directament a tots els presi-
dents amb la Federació Catalana de Futbol i els reconeix 
com a màxims representats del futbol.

PERE SÁNCHEZ

Centre d’Esports Castellbell
CE  CASTELLBELL - CD ARTÉS   4 - 2

UE JOANENC - CE CASTELLBELL   2 - 6

CE CASTELLBELL - CF PALILLO   3 - 2

UE MONTCAU - CE CASTELLBELL  S/A 



HORARI D’OFICINA
Dilluns a divendres de 9 a 11 matí

Dissabtes de 10 a 11 matí
Tel. 93 828 23 90

CORREUS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

HORARI DE LA BIBLIOTECA
De dilluns a divendres de 15 a 20 h
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 12 h

Tel. 93 828 20 01

Dilluns TANCAT

Dimarts de 10 a 13 h

Dimecres de 16 a 19 h

Dijous de 10 a 13 h

Divendres de 16 a 19 h

Dissabte de 10 a 13 h

Diumenges de 10 a 13 h

DEIXALLERIA

TELÈFONS INTERÈS
Ajuntaments

Castellbell .......................................... 93 834 03 50

Marganell ........................................... 93 835 70 63

Rellinars ............................................ 93 834 50 00

Serveis

Ambulàncies ...................................... 061

Bombers ............................................ 085

CAP ................................................... 93 828 20 80

Correus ............................................. 93 828 23 90

Emergències ..................................... 112

Farmàcia ........................................... 93 828 21 79

Guàrdia Civil SEPRONA ................... 93 875 98 00

Llar d'Avis .......................................... 93 828 22 11

Mossos d’Esquadra ........................... 088

Protecció Civil i Creu Roja Castellbell 93 828 20 20

MISSES

DISSABTES I VIGÍLIES

Borràs ................................................. 6 tarda

DIUMENGES I FESTIUS

Burés .................................................. 11 matí

Borràs ................................................. 11.30 matí

Sant Cristòfol ...................................... 12 matí

Marganell ............................................ 12.30 migdia

Rellinars ............................................. 11.30 matí

Av. Pare Claret, 20
Tel. 93 828 20 75

CEMENTIRI MUNICIPAL

ZITZÀNIA - Casal de Joves

Burés - Tel. 93 834 06 45
Dilluns a divendres de 16’30 a 20’30 h

Obert diumenges de 10 a 13 h

RESIDÈNCIA
VERGE DE MONTSERRAT

c/ Sant Jeroni, 8 - Tel. 93 834 00 40
Horari de visites

Matí de 10.30 a 12.30 h
Tarda de 16.30 a 18.30 h

TEMPS D’OR SL

Carretera BV-1123 - km 7,5
Telèfon 93 835 72 47

MARGANELL

RESIDÈNCIES

Direcció BARCELONA:
6.10-7.10-8.08-8.24-9.10-10.10-11.10-12.10-13.10
14.10-15.10-16.10-17.10-18.10-18.40-19.40-20.40
22.14

Dissabtes, diumenges i festius:
6.17-7.17-8.17-9.17-10.17-11.17-12.17-13.17-14.17
15.17-16.17-17.17-18.16-19.17-21.05-22.14

Direcció MANRESA:
7.21-7.51-8.52-9.51-10.51-11.51-12.51-13.51-14.51
15.51-16.51-17.51-18.51-19.54-20.56-21.59-23.29

Dissabtes, diumenges i festius:
8.47-9.47-10.47-11.47-12.47-13.47-14.47-15.47
16.47-17.47-18.47-19.47-20.47

Telèfon 902 24 02 02            www.renfe.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Àrees bàsiques de Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat

Nota: Les guàrdies es canvien els dilluns a les 9 del matí i van de dilluns a dissabte. 
          Diumenge s’ha d’anar a St. Vicenç de Castellet.
          Les Guàrdies són �ns les 20:30h a partir d'aquesta hora s'ha d'anar a Manresa.

TELÈFONS
FÍGULS 938 331 405
GINFERRER 938 330 255
GUILLERMO 938 282 179
SERRA 938 331 178
SOLERA 938 350 129
SUBIRANA
TORRAS 938 331 673
MARTÍNEZ 938 359 400

HORARIS DE TRENS  FFCC GENERALITAT
Direcció BARCELONA: 6.19-6.39-6.59-7.19-7.39-7.59-8.19-8.39-9.19-9.39-10.19-
10.39-11.19-11.39-12.19-12.39-13.19-13.39-14.19-14.39-15.19-15.39-16.19-16.39-
17.19-17.39-18.19-18.39-19.19-19.39-20.19-20.39-21.39-22.24-23.39

Direcció MANRESA: 5.34-6.09-6.29-6.49-7.29-7.49-8.29-8.49-9.29-9.49-10.29-10.49-
11.29-11.49-12.29-12.49-13.29-13.49-14.29-14.49-15.29-15.49-16.29-16.49-17.29-
17.49-18.29-18.49-19.29-19.49-20.29-20-49-21.49-22.53-23.49

HORARIS D’AUTOBUSOS HORARIS DE TRENS 1-11-2011

RENFE

MES DE FEBRER

5 TORRAS Sant Vicenç de Castellet E. Peña, 30
6 - 11 SOLERA Monistrol de Montserrat Pont, 31
12 MOLINA Sant Vicenç de Castellet St. Joan De Dalt, 15
13 - 18 SUBIRANA Pont de Vilomara Mestre Saura, 39
19 FIGULS Sant Vicenç de Castellet Pl. Ajuntament, 7
20 - 25 ESPAÑA Vacarisses Major, 9
26 GINFERRER Sant Vicenç de Castellet Gran, 34
27 - 3 SERRA Castellgalí Crta. Manresa, 29

938 317 128

Serveis



    

CONCERT DE NADAL

CASAL DEL PENSIONISTA

Concert de nadal de la capella de música Burés i la Coral Al·leluia de Tarragona.

Nova junta directiva del Casal del Pensionista.

ELS REIS D’ORIENTS
Els Reis d’Orients al Burés.


