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Membres de la nova entitat santvicentina fent un tast de vins. Estan reunits al celler de Marcel·lí Oliversa

BAGES

El gaudi del bon vi i la bona taula
L’entitat Ceps i Manduca de Sant Vicenç neix per divulgar la gastronomia

JOSEP SALLENT

Sant Vicenç de Castellet

No només tracta de gaudir
menjant i bevent,sinó que també
cal saber-ho fer bé. És l’objectiu
bàsic d’un grup de persones de
Sant Vicenç de Castellet que
s’han constituït en la nova associ-
ació cultural Ceps i Manduca. El
nom en si ja és prou explícit: l’en-
titat pretén passar-s’ho bé i trans-
metre els valors del bon vi i de la
bona teca. Oi més quan es té el
paladar fi.

La idea de crear aquesta agru-
pació va sorgir la tardor passada
del qui és ara president de l’enti-
tat, Jordi Subirana, i de l’alcalde
actual de Sant Vicenç, Valentí
Carrera (que aleshores no exer-
cia el càrrec). Subirana explica
que «de primer, havíem pensat fer
una associació de col·leccionistes
de plaques de cava, ja que el Valen-
tí i jo ho som. Però després ho vam
estar rumiant i vam decidir crear
una associació gastronòmica que
englobés molta més gent del que ho
faria el col·leccionisme de pla-
ques».

A partir d’aquí, amb les prime-
res persones que es van poder
agrupar van organitzar una tro-
bada de plaques de cava, que va
portar a Sant Vicenç 500 perso-
nes d’arreu de Catalunya. Des-
prés d’aquell èxit, de moment, la
nova entitat no ha organitzat cap
acte públic més,però ha aprofitat
tot aquest temps per anar-se for-
jant i anar planificant el seu futur.
Ara són socis de l’entitat més
d’una cinquantena de santvicen-
tins.El mes de juliol passat es van
reunir per preparar el seu camí i
dissenyar les activitats gastronò-
miques per organitzar.

Conferències gastronòmiques
sobre el bon menjar i la dieta

equilibrada,excursions a cellers i
caves,col·leccionisme de tot tipus
i sopars de degustació de vins i
aliments són només algunes de
les propostes que tenen al cap
aquests santvicentins per dur a
terme en un termini més o menys
curt. La més ferma està projecta-
da per al setembre vinent: uns
cursos d’iniciació de tast de vins,
de diferents nivells, per atreure
un ventall més ampli de persones

interessades. També es proposa-
ran, en nous cursos, altres formes
de tastos monogràfics, com de
vins del pla de Bages i del Prio-
rat,per posar dos exemples.

La funció de la nova entitat
Ceps i Manduca és clara: «som
una associació que volem educar i
fer conèixer el món dels vins i de la
gastronomia a tothom, per tal de
menjar i beure bé, que no vol dir
fer-ho amb caviar i cava», explica

Subirana.Per assegurar la conso-
lidació de la tasca que s’ha pro-
posat l’entitat,per al 10 d’octubre
ja hi ha prevista una assemblea
general de socis,que ha de nome-
nar la junta de l’associació. Men-
trestant,els membres de l’entitat,
que té les portes obertes a tot-
hom, es van trobant per degustar
junts un bon vi de les nostres con-
trades o un bon pernil ibèric i
gaudir-ne.

Tallen un accés
a Avinyó per
obres de millora
de la carretera

REDACCIÓ/Manresa

La carretera B-431, en el
tram d’accés a Avinyó, queda-
rà tallada al trànsit a partir de
demà, dilluns, i fins al 27 d’a-
gost, i també de l’1 al 6 de se-
tembre, com a conseqüència
de les obres que s’hi han de dur
a terme. La Generalitat ha
anunciat la restricció total de la
circulació com a única solució
per poder realitzar els treballs
de millora, els quals consistei-
xen en la supressió del pont
que passa per sobre la riera
Gavarresa, i que es troba just
després de la sortida de l’eix
transversal, a l’Abadal. L’es-
tret pont per on s’ha de passar
actualment per anar fins a Avi-
nyó i el doble revolt que hi ha a
continuació se substituiran per
un nou viaducte en diagonal.
També s’eliminarà un doble
revolt que hi ha més endavant
en aquesta mateixa carretera.
Com a alternativa, es proposa
entrar a la població per l’accés
nord de l’eix transversal.

Col·lectes
extraordinàries
del banc de sang
A més de les col·lectes habitu-
als, el Banc de Sang de Manre-
sa n’està realitzant nombroses
d’extraordinàries aquest agost
per assegurar les reserves.El
proper dissabte,al matí i a la
tarda,es farà una col·lecta al
club de jubilats de Solsona.
L’endemà,al matí, es farà al
centre cívic d’Avinyó.

Primera remullada a la piscina municipal. És a la urbanització del Serrat i serà oberta fins al 7 de setembre

L’estrena de la piscina i la nit
country, estrelles de l’inici de
la Festa Major de Castellnou

REDACCIÓ/Castellnou de Bages

Els veïns de Castellnou de Ba-
ges viuen aquest cap de setmana
immersos en la celebració de la
festa major,que fins ara ha tingut
com a actes estrella,d’entre la va-
riada proposta d’activitats, l’es-
trena de la piscina municipal i la
nit country de divendres.

L’estrena de la piscina munici-
pal, ubicada a la urbanització del
Serrat, ha estat «tot un èxit», se-
gons l’alcalde Jordi Santaulària.
La instal·lació s’ha decidit obrir
des d’ara fins al 7 de setembre,tot
i que encara no està acabada del
tot. Es tracta d’una piscina poli-
valent en forma de zeta, apta per
a l’esbarjo i per a la competició,ja
que els carrils centrals són de 25
metres. Hi ha una zona pavimen-
tada amb rajoles de dos colors, i
s’ha projectat una zona amb ges-
pa i arbres, que es plantarà des-
prés de l’estiu. Provisionalment,

s’hi han col·locat lavabos mòbils,
perquè està en construcció l’edi-
fici que acollirà els serveis i els
vestidors.El recinte es completa-
rà amb una piscina petita.Els tre-
balls s’han fet per fases a causa
del finançament de l’obra.

La festa country amb el grup
Nashville Cats i un toro mecànic
«va desbordar» els organitzadors,
ja que va reunir entre 400 i 500
persones al nucli antic entre
veïns de la població i visitants
d’arreu de la comarca, segons
Santaulària. Per fer ambient, fins
i tot hi va haver cavalls i carretes.
Davant la gran acceptació de la
iniciativa, ja es preveu repetir-la
per la propera festa major.

Ahir,a l’hora de tancar l’edició,
s’estava duent a terme el ja tradi-
cional sopar popular,que sol reu-
nir entre 200 i 300 persones. La
jornada s’havia de cloure amb
ball i l’elecció de la pubilla.
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