
El camp de futbol de Sant Vi-
cenç de Castellet va viure ahir la
seva darrera jornada d’activitats
abans de la remodelació integral
prevista per aquest estiu. 

Durant tot el matí es van realit-
zar diverses activitats obertes a
tots els públics, com ara un partit
entre els actuals veterans de la
Unió Esportiva Castellet i antics
jugadors santvicentins, un partit
de futbol 7 femení entre jugadores
en actiu i antigues jugadores san-
vicentines o un esmorzar vermut
a càrrec de l’associació gastronò-
mica Ceps i Manduca.

Ja al vespre, es van realitzar els
parlaments de presentació del
nou projecte, en què, en primer
lloc, l’alcalde Joan Torres va repas-
sar l’acció de govern dels darrers
set anys i va anunciar que la fina-
lització de les obres està prevista
per al proper mes de febrer. 

En segon lloc, el regidor d’Ur-
banisme i Esports, Toni Calveras,
va agrair la col·laboració a tots els
membres que «en un moment o
altre han passat pel club» i va

anunciar que mitjançant una co-
missió de savis del futbol formada
per membres històrics de l’equip
es treballarà el nom del nou camp,
la personalització de la instal·la-
ció i una mascota que es vol tenir
a punt per a la inauguració. 

Precisament un dels membres
d’aquesta comissió, Josep Maria
Llovet, va finalitzar els parlaments
repassant la història del club i del
camp de futbol actual, on es va
disputar el primer partit el dia 2
d’octubre del 1925.

La primera pedra
Posteriorment, es va portar a ter-
me l’acte de col·locació de la pri-
mera pedra del nou camp, realit-
zat entre els membres del govern,
els membres de la comissió de sa-
vis del futbol i els nens, «que re-
presenten el futur de l’equip». 

Mitjançant l’enterrament
d’una caixa que contenia un
exemplar de Regió7 d’ahir, dis-
sabte 30 de juny, unes monedes
de curs legal, un pot amb terra del
camp santvicentí i una de les sa-
marretes que han vestit els equips

durant la cloenda, es va tancar
l’etapa de 102 anys (1916-2018)
d’història que suma el club en
aquest camp per encetar-ne una
de nova un cop finalitzin les obres.

Finalment, l’acte va concloure
amb un concert gratuït a càrrec
del grup Edna i de DJ Delay.

Més de 7.000 metres quadrats
El projecte suposa una inversió
d’1,4 milions d’euros i es preveu
que estigui finalitzat, segons el
mateix alcalde, el febrer del 2019.
Les noves instal·lacions –que en-
globaran un terreny de 7.267 me-
tres quadrats– tindran un camp
de gespa artificial de 90x45 me-
tres, dos edificis de serveis, terras-
sa amb espai de bar i una graderia
per a vora 300 persones. 
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El camp de futbol
de Sant Vicenç viu
la darrera jornada
abans de les obres
Durant els actes de comiat es va col·locar la
primera pedra del nou equipament, que es
preveu tenir enllestit el febrer de l’any vinent
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Un dels moments amb més participació va ser quan es va col·locar la primera pedra del nou camp

Callús va inaugurar ahir al mig-
dia el nou passeig d'Anselm Clavé,
coindicint amb la festa major del
municipi. En concret, el tram que
s'ha remodelat és el que va de la
carretera de Cardona al carrer de
la Font. Les obres han tingut un
cost de 290.000 euros, els quals
s'han pagat amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona de
253.000 euros i la resta, amb fons
propis de l'Ajuntament.

Una seixantena de veïns van
participar en l'acte, que va tenir
lloc a la una del migdia i sota un
sol de justícia que va apressar els
parlaments dels qui presidien
l'esdeveniment: l'alcalde de Ca-

llús, Joan Badia, l'alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent, que hi era en
nom de la Diputació –és diputat
delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient–, i el president del Con-
sell Comarcal del Bages, Agustí
Comas. 

Badia va donar les gràcies a les
empreses i personal del consistori
que han dut a terme el projecte, i
va instar els veïns a fer un «bon ús
del passeig: també volem que ens
aviseu si hi ha algú que fa malbé
alguna cosa», va demanar, i va
aprofitar l'ocasió per reclamar la
«República catalana» a través de
la figura d'Anselm Clavé, «el repu-
blicà que dona nom al passeig i
que va treballar tota la vida per do-
nar a conèixer la música, les corals
i els orfeons a Catalunya».

El batlle va mostrar-se molt sa-
tisfet del resultat de les obres, mal-
grat que s’han acabat «més tard
del compte a causa de les pluges
dels darrers mesos» i que «han

provocat també malestar entre al-
guns veïns per la falta d’informa-
ció. Els demanem disculpes i pro-
metem que ho farem millor la
propera vegada», es va disculpar. 

Segons va poder saber aquest
diari, l’Ajuntament ha rebut quei-
xes per part d’alguns veïns que es
van trobar tallat l’accés als seus ga-
ratges durant les obres d’asfaltatge

sense previ avís, «cosa que vam
solucionar en unes poques ho-
res», va argumentar l’alcalde.

Per la seva banda, Junyent va
destacar la «magnífica imatge»
que ofereix ara aquest tram del
passeig i va remarcar la importàn-
cia «que la gent visqui bé als seus
municipis». Tot seguit, veïns i re-
presentants municipals i comar-

cals van recórrer el passeig remo-
delat després que Badia, Junyent
i Comas tallessin la cinta inaugu-
ral juntament amb els regidors de
Callús Rosa Ginestà, Mireia Lladó,
Isidro Badia i Lluís Martí.

Les obres, que es van iniciar el
mes de gener passat, han permès
renovar el ferm, la totalitat dels ar-
bres i l’enllumenat.

NOEMÍ BADRENAS CALLÚS

Callús inaugura la reforma
del passeig d’Anselm Clavé
coincidint amb la festa major

Les obres han costat prop
de 300.000 euros, el gruix
dels quals prové d’una
subvenció de la Diputació
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Representants municipals i comarcals van recórrer el passeig remodelat amb alguns veïns ahir al migdia
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Torres i Calveras amb l’exemplar del Regió7 que es va enterrar
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