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0. Introducció 

Després d'uns llargs mesos de molt treball, investigacions i entrevistes, sembla 

mentida que ja haguem arribat a la conclusió d'un treball que se'ns va presentar 

a finals de primer de batxillerat i que ha format part del meu dia a dia fins a dia 

d'avui. 

Sens dubte, una de les tasques més complicades del treball de recerca va ser 

escollir un tema que realment fos original i m'interessés. Tot i que tenia algunes 

idees cap a on encaminar-lo, no hi havia manera de trobar una hipòtesi 

adequada. Mentre seguia donant-li voltes a la qüestió, vaig trobar que al grup 

de Facebook anomenat "No ets de Sant Climent si..." del qual jo formava part,  

un integrant va publicar un comentari dient: "No ets de Sant Climent si no has 

llegit mai l'Almafà". En aquell moment vaig recordar que jo mateixa havia sentit 

que al meu poble hi havia hagut una revista que es deia Almafà, que tractava 

temes del poble i donava la paraula als vilatans per tal de millorar la convivència 

a Sant Climent. 

Vaig pensar que enfocar el meu treball en la carrera que vull estudiar, 

periodisme, seria positiu i per tant va néixer la idea d'investigar sobre l'Almafà i 

la possibilitat d'intentar engegar una altra vegada la revista.  Sabent la dificultat 

de publicar la revista en format imprès, vaig optar per fer-la digital, estudiant 

també la possibilitat d'arribar a fer-ho amb els dos formats. Al fer-la on line, les 

xarxes socials han sigut essencials, tot i que també s'ha hagut de córrer la veu 

pel poble. Aquesta decisió també ha tingut inconvenients ja que hi ha gent que 

no és usuària de les xarxes socials i per tant no podran accedir a la revista, 

generalment gent gran. 

Mitjançant aquest treball, he volgut investigar si és possible tornar a posar en 

marxa una revista que fa uns anys que estava oblidada i si pot tenir èxit una 

revista via Internet. Partint d'aquestes idees, vaig conèixer la manera de 
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treballar que tenien les persones de les anteriors etapes i a més, he publicat tres 

revistes en els mesos de novembre i desembre del 2014 i gener del 2015.  

 

Nota d'agraïments 

M'agradaria dedicar aquestes línees per expressar el meu sincer agraïment a 

totes aquelles persones que amb la seva ajuda han col·laborat en la realització 

del meu treball.  

Per començar, m'agradaria agrair al meu tutor Carlos González, qui des d'un 

començament m'ha guiat i m'ha proporcionat la seva ajuda davant els dubtes 

sorgits durant la realització del treball i m'ha aconsellat per aconseguir un millor 

resultat final.  

Aquest treball no hagués estat possible sense les aportacions de totes aquelles 

persones que han fet possible tirar endavant la revista, ja sigui enviant-me els 

seus propis articles, ajudant-me amb la maquetació, proporcionant-me 

informació per les diferents seccions, donant-me l'oportunitat d'entrevistar a 

diferents vilatans amb una feina o labor destacada a Sant Climent i també a tots 

aquells i aquelles que han contestat l'enquesta. 

També m'agradaria agrair al Marià, a la Neus, a la Ramona, al Xavi i a la Silvèria 

per aportar-me informació sobre els seus records de l'Almafà quan ells eren 

joves i formaven part de la redacció. 

Finalment, donar les gràcies a tots els que m'han ofert el seu suport al llarg del 

projecte, sobre tot a la meva família.  

 

A tots, moltes gràcies.   
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1. Objectius 

L'objectiu principal del treball era informar a la gent de Sant Climent del dia a 

dia del poble des d'un punt de vista imparcial, ja que els vilatans tenen accés a 

les informacions però aquestes els arriben directament des dels partits polítics. 

El segon objectiu era engrescar a la gent de Sant Climent per tal de tirar 

endavant la revista Almafà. Sense col·laboradors vaig pensar que seria molt 

difícil aconseguir-ho, però confiava en que els vilatans s'afegirien per fer 

possible el projecte, i així va ser. Gràcies a les aportacions que tots ells van 

enviar-me i que jo vaig incorporar a les revistes, l'Almafà va creixent dia a dia. 

Un altre propòsit era aconseguir que els climentons i climentones que viuen 

lluny del poble, estiguessin informats de tot el que passa a Sant Climent. 

D'aquesta manera, la revista l'han arribat a llegir a altres països com ara Xile, 

Anglaterra, França i Andorra entre d'altres.  

 

2. Metodologia 

El mètode que he utilitzat per realitzar el meu treball de recerca ha sigut primer 

investigar sobre la revista Almafà de Sant Climent i seguidament, tornar a 

engegar-la que fa anys que no es publica. Per començar, vaig entrevistar a 

persones que havien format part de la redacció de l'Almafà per tal d'elaborar la 

part teòrica del treball. Per fer la part pràctica, vaig buscar la manera de fer les 

revistes digitals, publicant una al començament de mes durant novembre, 

desembre de 2014 i gener i 2015. Per treure les conclusions, vaig analitzar els 

gràfics que em proporcionaven les dades en les diferents publicacions. 
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3. Historia de l'Almafà, la revista de Sant Climent de Llobregat 

3.1 Què és? 

L'Almafà és una revista d'informació local que es va publicar per primera vegada 

al novembre de 1977 amb la finalitat de portar la veu del poble a tot el municipi. 

Aquesta primera etapa va concloure al desembre de 1978 amb un editorial que 

deia: "Teniu a les vostres mans l'últim exemplar d'una època de l'Almafà i 

esperem i creiem que no morirà aquí; sinó que demà, o el mes entrant o l'altre 

any... algú s'animarà a continuar aquesta tasca de fer una revista on tot el poble 

pugui expressar el que pensa i sent, i ser un autèntic vehicle de comunicació per 

a tots els vilatans". I així va ser, anys desprès, al maig de l'any 1987 es va 

publicar de nou l'Almafà en una segona època que va durar fins el maig del 

1990. Un grup de persones no es van oblidar de la revista i van decidir tornar-la 

a engegar per tercera vegada, però només van poder subsistir un any.  

3.2 L'origen del nom 'Almafà' 

Al primer número de l'Almafà ens expliquen que segons la Gran Enciclopèdia 

Catalana1, "Almafà" és l'antic nom de Sant Climent de Llobregat. Nom del que 

també fa esment l'erudit 

Carreras Candi, en la seva 

"Geografia General de 

Catalunya" en el volum 

dedicat a la Ciutat de 

Barcelona, i segons sembla 

ve d'antic, ja que les dades 

conegudes són del segle 

XI.2 

                                                           
1 http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-
GEC-0059610.xml?s.book=gec&s.q=Almaf%C3%A0 [Web consultada el 26 d'agost de 2014] 
2
 ALMAFÀ, 1977, n.0, p.3 

Sant Climent antigament es deia Almafà 
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Al segon número de la revista, l'historiador l'Arcadi Mestre i Palós ens amplia la 

informació sobre el mot Almafà i ens diu el següent: 

"Crec que el nom més antic de Sant Climent no és Almafà, sinó Almafari, 

tal i com surt en el primer Document del Cartulari de Sant Cugat del 

Vallès del 5 de desembre de l'any 978. Ara, doncs, estem el mil·leni 

d'aquest document. També més tard va aparèixer el nom d'Almafar. Crec 

també, que la seva etimologia és àrab, però en un moment més oportú o 

més ben dit en un estudi monogràfic del nostre poble, ampliaré la meva 

opinió sobre el significat i localització del nom Almafari ó Almafar. Encara 

que crec poder assegurar que aquest nom pertanyia a una Partida del 

Terme, ja que el poble sempre restava sota la jurisdicció de la Parròquia 

que el definia socialment."3 

3.3 Evolució de la revista 

3.3.1 Primera etapa 

En Marià i la Neus són dos dels redactors de la primera etapa de l'Almafà. El 

primer número de la revista va sortir el novembre del 1977 i l'últim d'aquesta 

època el desembre del 1978. Van ser dotze números que costaven 20 pessetes. 

En la següent entrevista que els hi vaig realitzar el passat 11 d'agost, 

m'expliquen les seves impressions d'aquesta primera etapa: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 ALMAFÀ, 1978, n.1, p.12-13 

Fotografia amb el Marià i la Neus 
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• Com es va posar en marxa la idea de crear una revista per al poble? Com va 

sorgir el projecte i quin grup de persones ho formaven? 

Tot va començar a final de l'any 1977 perquè hi havia una efervescència molt 

bèstia ja que feia poc que s'havia mort Franco, començaven els partits 

polítics, hi havia les primeres eleccions democràtiques...Per aquests motius 

hi havia moltes ganes de cultural, política i socialment fer coses, moltes 

coses. La gent jove del poble en aquell moment tampoc tenia un mitjà de 

comunicació, ni alguna cosa com en 

aquests temps és Internet, per tant, 

uns quants ens vam ajuntar i vam dir: 

"Per què no fem una revista?". 

Majoritàriament érem el club ACESC 

(Agrupació Cultura Esplai Sant 

Climent), que portàvem l'Esplai a 

Sant Climent i fèiem activitats 

culturals. Una de les coses que 

volíem tirar endavant era una revista 

on poder comunicar les nostres 

inquietuds, sobretot culturals i la 

recuperació de festes. 

 

Al principi es parlava de tornar a retolar els carrers de Sant Climent en català 

perquè encara estaven en castellà. Fins i tot en alguns  números de la revista 

hi ha una entrevista a l'alcalde d'aquell moment que parla de que ho farien, i 

a finals d'any encara no s'havia fet a tot al poble però s'havien fet uns 

quants. Al primer número també parlem del cementiri que volien fer aquí a 

Sant Climent, això va ser una lluita no només nostra sinó de tot el poble. 

Tothom es va posar a tirar endavant això. Va ser creada per això, per 

aquestes inquietuds. 

 

Portada de la primera revista Almafà 
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• D'on prové el nom d'Almafà?  

En el primer número posem que és perquè era el nom més antic que 

coneixíem del poble. Es va buscar i semblava que tenia origen àrab però 

després en el segon o tercer número crec que un historiador de Sant Boi 

però que havia nascut aquí, l'Arcadi Mestres Palós, ens va dir que 

exactament no era Almafà, sinó Almafari. Aquesta informació es va trobar al 

monestir de Sant Cugat, que és on hi ha el cartulari, és a dir, la història deia 

que Sant Climent pertanyia al monestir aquell. Llavors la primera informació 

que tenim de l'any 1000 o així ja surt Sant Climent com Almafari i parla d'un 

lloc que segurament deu ser Can Molins. Ens va semblar que era un nom 

molt identificatiu ja que era el primer nom que vam trobar més antic del 

poble.  

• Amb quins col·laboradors contàveu?  

Contàvem amb molta gent, sobretot del poble i de la nostra agrupació, que 

érem els que fèiem la revista. Podríem dir noms però segurament ens en 

deixaríem perquè posteriorment, a mida que es va anar tirant endavant, va 

entrar més gent: gent que no era dels nostres però que volien col·laborar. De 

fet, estàvem oberts a tothom que vingués. Inclús vaig llegir un article en 

castellà. Estava molt efervescent lo del català, però dèiem que si algú ens 

escrivia un article en castellà, no hi hauria cap problema i que també es 

publicava.  Per exemple el tema futbol, que el portava el Felipe i ens donava 

tots els partits de futbol, els resultats, els partits que es jugarien...O el 

basquet també.  

 

 

 

 

 

 

Publicaven totes les col·laboracions que els hi arribaven 
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Vull dir que teníem col·laboracions esporàdiques segons el tema d'alguna 

persona que no era habitual en nosaltres. 

Firmàvem els articles, però no ficàvem la redacció a les revistes. Els articles 

de fora sí que els firmàvem però els nostres moltes vegades no. No volíem ni 

ficar el nom; més o menys tothom ens coneixia. 

• Com estava estructurada la revista? Totes les notícies 

eren de Sant Climent, però, quins temes tenien 

preferència?  

Intentàvem que fos com una revista del moment i ara, 

és a dir, que toqués una mica tots els temes, sobretot 

de coses que afectaven al poble però també parlàvem 

de temes generals, de Catalunya sobretot. Inclús hi 

havia una part que hi havia retalls de premsa: 

retallàvem noticies dels diaris que eren interessants i 

desprès articles d'opinió que la majoria a aquella època 

eren de política perquè era el moment fort ja que 

veníem de 40 anys que no s'havia pogut fer res 

absolutament i de cop i volta es podia fer. Tothom tenia 

ganes de dir la seva. 

També hi havia una secció que deia el que es feia al 

poble, no només esportivament sinó les activitats, la 

festa major, la festa de les cireres, què passava, noticies 

dels plens...Una altra secció era de cartes de la gent 

explicant les seves coses, o denuncies, tot es publicava. 

A més, intentàvem fer una entrevista cada mes. 

Parlàvem de tot una mica. En conclusió, era una mica 

d'informació cultural i social de Sant Climent i d'altres 

coses que afectaven. 

 
Sumari de l'Almafà número 2 
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• Quan es publicava? És a dir, de forma mensual, setmanal...  

Mensual. Ens hagués agradat poder fer-ho més sovint però al final es va 

demostrar que fins i tot una cada mes era molt. Comportava molta feina i 

responsabilitat. Sembla que no, però la continuïtat costava. Ens comportava 

molta feina de picar. I no era només picar a màquina, ja que si havies de fer 

columnes, havies de picar-ho d'una forma i sinó d'una altra. Si ens 

equivocàvem i el requadre del dibuix no quedava bé, havíem de tornar a 

picar. Era complicat. Potser si avui en dia tornéssim enrere amb els mitjans 

actuals, seria més fàcil i potser ho tiraríem endavant. 

• On creàveu les revistes? Teníeu algun local?  

Sí, la casa que teníem. Nosaltres érem el grup ACESC i teníem una casa 

llogada al carrer Maimó i allà teníem la redacció. De fet, la teníem llogada 

per moltes activitats que fèiem però una d'aquestes estava dedicada a la 

redacció. Les reunions i tot les fèiem en aquella casa. Durant la setmana ens 

trobàvem sempre i la redacció era allà les 24 hores del dia, teníem les taules 

amb les màquines d'escriure...portàvem cadascú la seva maquina. A mi em 

va enganxar un any de la mili i també vaig enviar algun article. 

Jo recordo que a l'hivern tothom fumava i estava tot ple de fum mentre 

picàvem. Semblava una redacció de veritat. 

• On es venien els exemplars?  

Portàvem les revistes a casa i també es venien a la llibreria de la Rosa, era el 

lloc de distribució. Després el Josep també en va vendre. 

• On els imprimíeu?  

Ho anàvem a imprimir a un lloc de Barcelona. Els partits politics tenien 

aquelles màquines de treure els cartells de publicitat i en un lloc d'aquells es 

feien les revistes i vam decidir portar-ho allà. 

Les revistes les fèiem amb una màquina de picar, amb una cosa que desprès 

es calcava, s'impregnava amb tinta i sortia per després imprimir-ho. Quan 

t'equivocaves, havies de ficar tipp-Ex. Alguna vegada quan ho portàvem a 
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imprimir, com era una mena de tinta, es tacava tot i havíem de tornar a 

picar. Això era picar, no era guardar, era picar. A més, havíem de fer 

columnes a màquina, que era més complicat. I anar fent. Eren altres temps. 

Recordo que al 1986 van arribar les màquines electròniques i ja va ser una 

altra cosa. Ja podies tirar endarrere, ella sola et corregia i jo deia: "oh, quina 

cosa més nova!". Com ha canviat tot. Jo em passava moltes hores fins les 

tantes picant. 

• Quin tipus de publicitat teníeu i com veu finançar les revistes?  

Teníem alguna cosa, però molt poca. Ni ho recordo. Segurament teníem de 

la Rosa, la mateixa que ens venia. Però crec que al principi no posàvem res i 

cap al final potser si. Però amb els diners que trèiem, subvencionàvem el cos 

de la revista. Lògicament una revista així no es fa per guanyar diners però 

amb les subscripcions i la venda dels números que fèiem ho tiràvem 

endavant. No ens calia publicitat. També teníem subscriptors que ens 

donaven tranquil·litat però també responsabilitat. L'últim número vam fer-lo 

de dos mesos perquè ens vam deixar un pel mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la redacció on expliquen 

que han fet un número bimensual 
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• Va tenir l'èxit que esperàveu?  

Sí, ja des del primer moment crec que van ser cent i pico persones que ens 

compraven. Aleshores Sant Climent tenia mil habitants i a nosaltres ja ens 

semblava una "virgueria" que el 20 % del poble ens comprés. Ens hagués 

agradat seguir perquè quan vam plegar hi havia gent que ens deia que 

continuéssim. És fàcil dir-ho però t'hi has de posar. Era molt manual i vam 

anar agafant experiència, però eren altres temps. 

• Quina significació i influència va tenir a Sant Climent? 

 Jo crec que en aquell moment déu n'hi do, se'ns feia bastant de cas. Era una 

mena d'opinió però la gent responia bastant, 

era el moment i la gent necessitava saber 

coses. Nosaltres, ja sigui perquè alguns 

estudiàvem a Barcelona, fèiem carreres o ens 

movíem una mica, cadascú tocava la 

informació que sabia. Jo crec que sí, no vull 

pecar de modèstia però sí, jo penso que en 

aquell moment, amb els mitjans que teníem 

vam aconseguir tirar-ho endavant. 

L'Ajuntament, en comptes de treure-ho 

perquè no era legal, ens feia cas i feien real 

tot el que demanàvem. 

• Per què es va deixar de publicar i quan? 

Els primers els vam treure al 1977 i nosaltres vam acabar al desembre del 

1978 i perquè teníem subscriptors. De fet, la meitat que teníem eren 

subscriptors i ens vam sentir obligats a acabar al menys l'any que havien 

pagat perquè cap al final ja érem poca gent i costava. Era molta feina picar. 

Teníem moltes idees, però no material. Ens ho passàvem bé, però. Estàvem 

fins les tantes de la nit i l'endemà 'aixeca't i vés a treballar!'.  

L'Almafà també era una revista 

reivindicativa 
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• Creus que avui dia podria tornar l'Almafà? Que et semblaria que es fes una 

edició via Internet?  

De faula. En paper avui en dia no es pot fer casi res perquè val molts diners i 

moltes revistes estan tancant, tot es mira per Internet. Jo penso que és molt 

interessant que la gent estigui informada del que passa al poble. Tant debò 

es tornés a fer, ànims i endavant. Si cal algun cop de mà, no escriure però 

col·laborar clar que sí. 

Pot ser molt interessant, em va fer molta gràcia quan em vaig assabentar. 

Vaig dir: "Mira, algú que hi torna". De fet, nosaltres vam acabar al 78 dient: 

"Esperem que algú en el futur...", i mira, dues vegades més s'han animat i si 

ara torna a sortir alguna cosa, genial. 

 

 

Editorial on la redacció de l'Almafà 

tanca una etapa 
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3.3.2 Segona etapa 

La Ramona Pausas també es va involucrar amb la revista, però ho va fer en una 

segona etapa d'aquesta, quan un grup de climentons i climentones van decidir 

tornar a posar en marxa el projecte al juny del 1987. Aquesta va ser l'època més 

llarga de la revista ja que van estar en actiu fins al maig de 1990. Fins al 

desembre del 1988 costava 125 pessetes i a partir del gener del 1989 va pujar a 

150 pessetes. En total es van editar 32 números de la revista. Van ser tres anys 

plens d'entusiasme que van haver d'acabar per la falta de temps dels seus 

integrants. 

La Ramona treballa actualment a l'Ajuntament i em va concedir una entrevista 

per comentar la seva experiència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Què us va motivar per tornar a posar en marxa l'Almafà? Quin any va ser? 

L'Almafà era un periòdic independent molt esperat per a tots els vilatans de 

Sant Climent, la primera època va durar 1 any (del novembre de 1977 al 

desembre de 1978). 

L'últim exemplar de la primera època deia: <<...esperem i creiem que no 

morirà aquí, sinó que demà, o el mes entrant o l'altre any...algú s'animarà a 

continuar aquesta tasca de fer una revista on tot el poble pugui expressar el 

que pensa i ser un autèntic vehicle de comunicació per a tots els vilatans...>> 

Fotografia amb la Ramona Pausas 
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Nosaltres érem un grup d'amics dels quals un estudiava periodisme, un altre 

era locutor de ràdio i en les nostres trobades ens vàrem anar engrescant tot i 

sabent que era un repte importantíssim tirar endavant el periòdic  

independent Almafà que feia 10 anys que ens havia deixat. 

Vàrem començar el mes de maig de l'any 1987 i vam anar fent fins el maig 

de l'any 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amb quins col·laboradors contàveu?  

Els col·laboradors normalment eren gent del poble que s'oferien per escriure 

algun tema d'història, informàtica o d'altres d'interès. Altres vegades érem 

nosaltres que exposàvem el tema que volíem reflectir i demanàvem la 

col·laboració de gent del poble i de fora. 

• Com estava estructurada la revista? 

 La revista tenia temes fixos que sortien cada mes com l'editorial, l'agenda, el 

safareig, plens shows, entreteniments i d'altres que variaven com 

Portada de la primera revista Almafà de la 

segona època 
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entrevistes, articles de música, teatre, llibres, esports, cinema, cuina o 

història. 

• Totes les notícies eren de Sant Climent, però, quins temes tenien 

preferència? 

Tots els components del consell de redacció de la revista fèiem reunions per 

tractar els temes que havien de sortir cada mes, llavors anàvem a buscar 

col·laboradors del poble que parlessin del tema o muntàvem nosaltres 

mateixos l'article. Si teníem prous col·laboradors deixàvem per un altre mes 

els articles nostres. 

• Quins temes tractaries avui en dia?  

Avui en dia la revista podria seguir el mateix tarannà, tractant temes del 

poble, explicant els plens de l'Ajuntament, articles d'història del poble que 

els joves avui en dia no han llegit... 

• Quan es publicava? És a dir, de forma mensual, setmanal... 

L'Almafà es va publicar mensualment els dos primers anys, el tercer ja va 

anar sortint mensual i bimensual. A vegades també publicàvem suplements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dels suplements de la revista 

Almafà  
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• On creàveu les revistes? Teníeu algun local?  

L'Ajuntament ens deixava una sala a les golfes, on ens trobàvem a les nits 

per parlar dels temes que volíem que sortissin cada mes.  

Els primers temps teníem una màquina d'escriure, una grapadora industrial 

que ens havien donat i després ja vam disposar d'un ordinador vell que ens 

va anar molt bé. 

Quan teníem els articles a punt els passàvem a màquina i/o a ordinador i 

compaginàvem la revista deixant llocs per a la propaganda. Fèiem les 

fotocòpies corresponents i ens trobàvem tots per muntar les revistes, 

grapar-les i posar-les a la venda.   

• On es venien els exemplars?  

Els exemplars els posàvem a la venda a la llibreria però teníem subscriptors 

fixos que els hi portàvem a casa. 

• Quin tipus de publicitat teníeu?  

La publicitat era de les empreses, botigues, perruqueries i caixes d'estalvi del 

poble. Així és com finançàvem les revistes, amb la publicitat i els 

subscriptors.  

• Va tenir l'èxit que esperàveu?  

Estàvem contents. La gent l'esperava, sempre hi havia un article que atreia el 

cuquet, l'exposició, els plens de l'Ajuntament, el safareig...vaja, tot en un 

conjunt era interessant. 

• Per què es va deixar de publicar i quan?  

Després de tres anys al peu del canó, cadascú de 

nosaltres, per motius de feina, assumptes 

personals, anàvem minvant el ritme i no podíem 

arribar a l'objectiu que volíem per al poble i ho 

vam haver de deixar. Això era el mes de maig de 

l'any 1990. 

 Portada de l'últim Almafà de la 

segona etapa 
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A finals de l'any 1999 i començaments del 2000 un altre grup de nois i noies 

ho van tornar a provar i ho van deixar, és molt de compromís i s'ha d'estar al 

peu del canó si es vol tirar endavant.  

• Creus que avui dia podria tornar l'Almafà? Que et semblaria que es fes una 

edició via Internet? 

Seria interessant l'edició per Internet perquè avui en dia és la nova 

tecnologia i fins i tot les persones més grans disposen d'ordinador, però crec 

que s'hauria de valorar treure'n exemplars en paper. 

 

 

3.3.3 Tercera etapa 

La tercera etapa va començar amb nous integrants i noves motivacions però 

només va durar un any, des de desembre del 1999 fins al desembre del 2000. Sis 

números que van portar a casa dels climentons les notícies del poble. El primer 

número va ser gratuït i els cinc següents van passar a costar 200 pessetes. El 

Xavi Martorell i la Silvèria Martínez em van explicar les seves impressions sobre 

la seva labor a l'Almafà en una entrevista realitzada el passat dia 31 de 

desembre de 2014:  

 

 

 

 

 

 

 Fotografia amb el Xavi i la Silvèria 
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• Què us va motivar per tornar a posar en marxa l'Almafà? Quin any va ser? 

Principalment, fer alguna cosa pel poble. Érem sempre els joves els que fèiem 

coses; alguns veníem del casal d'estiu, alguns de l'esplai, altres d'activitats 

esportives...entre tots teníem ganes de fer coses i vam decidir recuperar una 

revista que havia existit al poble, que tenia esperit crític i que pensàvem que es 

trobava a faltar. Llavors, vam decidir fer-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, a més de fer la revista, l'Almafà era una activitat cultural, és a dir, 

no només era la revista sinó que vam fer l'ACA (Associació Cultural Almafà). 

Aleshores, també estàvem involucrats en els reis i amb el tema del carnestoltes, 

entre d'altres. Omplíem un buit que hi havia al poble gràcies a associacions 

juvenils amb ganes de fer coses i alhora el pal de paller era la revista. Tot això va 

començar al desembre del 1999. 

Portada de la primera revista Almafà de la tercera època 
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• Amb quins col·laboradors contàveu?  

En total érem un grup d'unes trenta persones, per lo qual entre tots anàvem 

cobrint tots els actes que es feien al poble i escrivíem els articles nosaltres. No 

obstant, publicàvem també tots els articles que la gent ens enviava ja que 

l'objectiu era que la revista no fos nostre només, sinó de tots els vilatans. Per 

tant, els col·laboradors eren sobretot gent de Sant Climent que volia donar la 

seva opinió. 

• Com estava estructurada la revista?  

Hi havia un apartat de noticies, que eren una mica crítiques i iròniques, no eren 

noticies informatives tal qual sinó que donàvem una mica el nostre punt de 

vista. Hi havia cartes al director, algun article d'opinió de qui volia opinar sobre 

qualsevol cosa ja que també ho publicàvem. Hi havia també passatemps i els 

horòscops en clau d'humor.  

Quan va haver-hi lo del robatori a l'Ajuntament també ho vam ficar però en clau 

d'humor i això ens va causar problemes perquè tot això que va ser irònic, va 

ajudar a acabar amb l'Almafà.  

A més, hi havia la secció d'esports ja que un encarregat feia rutes pel poble; 

posàvem un planell i ell marcava el circuit o el recorregut, el temps que durava, 

Logotip de l'Associació Cultural Almafà 
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la dificultat...No cal oblidar que també fèiem entrevistes. Vam entrevistar des 

de l'alcalde del moment, fins al grup de música, gent d'entitats...Finalment 

incloíem una agenda cultural i poca cosa més. 

• Totes les notícies eren de Sant Climent, però, quins temes tenien 

preferència?  

La política, les notícies municipals i les gestions. Com anàvem als plens a 

l'Ajuntament que es feien cada setmana o cada quinze dies, tot el que deien ho 

debatíem entre nosaltres per escriure les noticies i cadascú aportava el seu punt 

de vista per dir: "Bé, però això què significarà?", és a dir, no era una noticia 

plana sinó ens fèiem una pregunta bàsica: "Què implica per al poble?". D'aquí es 

treia la crítica, fos de qui fos, per tant, la noticia no era per partits polítics sinó 

que el que es decidís al ple, volíem veure què implicava, pros i contres. Hi havia 

mesos que tenies més suc i hi havia mesos que era menys interessant. Això a 

vegades no sentava gaire bé. 

Abans de decidir com es publicava hi havia un debat intern entre nosaltres, és a 

dir, un no s'encarregava de publicar algun article sinó que ho fèiem entre tots, 

tot es feia entre tots pràcticament. Érem crítics amb totes les noticies vinguessin 

d'on vinguessin. 

• Quins temes tractaries avui en dia? 

Els mateixos. Gestions de l'Ajuntament per al poble: com treballen, els 

impostos, els diners, per què estem com estem, els plans urbanístics...clar, tot 

això ara està més en decaiguda però abans la pressió urbanística era més gran al 

igual que la circulació.  

Jo ara mateix, si es tornés a fer, sobretot remarcaria l'actualitat municipal i que 

algú expliqués en clar el que hi ha al poble de Sant Climent. Tothom explica la 

versió d'un partit i d'un altre, de per què l'Ajuntament està ara com està, per 

què estem endeutats, quines relacions han tingut certs partits amb certes 
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empreses per edificar o no edificar quan tothom hem de pagar molts diners en 

deutes i de quina manera repercuteix això en el poble a nivell d'entitats, a nivell 

de destinar diners a fer coses...perquè avui en dia tot el que es pot fer es gràcies 

a subvencions i no gràcies als impostos que paguem. Els polítics t'expliquen la 

seva versió i nosaltres explicàvem la versió que trèiem tenint en compte que 

érem molta gent, ningú votava al mateix partit polític i per tant l'opinió era una 

mica més independent.  

Estaria bé poder tornar a veure-ho d'una forma més neutral perquè les 

informacions que ens vénen arriben esbiaixades.  

• Quan es publicava? És a dir, de forma mensual, setmanal...  

Ho fèiem sempre de forma bimensual, era molta feina i intentàvem ajustar-nos i 

poder treure una cada mes. 

• On creàveu les revistes? Teníeu algun local?  

Primer ens reuníem a dalt del Videoclub, al local del Jaume Torres. Després vam 

aconseguir que la cooperativa de pagesos ens deixés una sala que tenien ells, 

dalt de la casa on ara hi ha La Caixa. Allà ho fèiem tot i després ho portàvem a 

imprimir a una impremta d'aquí Sant Climent. 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns redactors preparant el primer número de la tercera 

etapa de l'Almafà 
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• On es venien els exemplars?  

Als subscriptors els hi portàvem a casa i sinó es venien al forn de pa, em sembla 

que a l'estanc també...hi havia dos o tres punts de venda. l'estanc també...hi 

havia dos o tres punts de ve.... nda.  

. 

 

• Quin tipus de publicitat teníeu? 

La del poble, bàsicament. Les caixes col·laboraven molt; si l'anunci de la pàgina 

del darrere era gran, pràcticament ens pagaven la meitat de la revista. Teníem 

anuncis petits com el de la drogueria, Cal Salisachs, algun bar...sempre botigues 

del poble perquè la gent es mostrava molt col·laboradora.  

• Com veu finançar les revistes?  

Col·laboraven amb nosaltres botigues del poble, que ens feien publicitat i ens 

promocionaven. Vam fer subscripcions i també les caixes ens ajudaven. A més, 

ens donava una subvenció l'Ajuntament. Nosaltres mateixos fèiem varies 

activitats. Per exemple, realitzàvem un concert a l'any, muntàvem la barra i tal i 

llavors buscàvem que no ens costés gaires diners i poder finançar la revista. 

Butlleta per subscriure's a l'Almafà 
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• Va tenir l'èxit que esperàveu?  

Jo crec que sí. Teníem bastants subscriptors, uns cent i pico. La gent del poble va 

respondre bastant bé. Es venia bastant.  

• Quina significació i influència va tenir a Sant Climent?  

Xavi: No ho sé, però imagino que influència crec que zero. 

Silvèria: Vols dir que no? Jo crec que sí perquè sinó no l'haguéssim acabat 

tancant. 

Xavi: Crec que tenia repercussió i tal però influència no perquè després no ha 

tingut un seguiment, no hi ha hagut cap grup de joves que hagi seguit cap cosa 

semblant. 

Silvèria: Potser també perquè van tallar les ales a tots els grups de voluntaris. 

Abans ho fèiem tots els joves sense cobrar. Nosaltres ens vam ajuntar unes 

quantes generacions, potser hi havia uns cinc anys de diferència entre tots 

nosaltres i els que venien pel darrere quedaven massa lluny.  

 

• Per què es va deixar de publicar i quan?  

Es va deixar de publicar el mes de desembre del 2000. Entre les traves que ens 

trobàvem per part de l'Ajuntament i que la gent també va començar a tenir més 

obligacions a nivell d'estudis, universitats i tot això...li podíem dedicar menys 

Distribució de la revista Almafà  
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temps i era una cosa que requeria molta feina i al ser cada cop menys, doncs al 

final un es va cremant. 

• Creus que avui dia podria tornar l'Almafà? Que et semblaria que es fes una 

edició via Internet?  

Jo crec que hauria de tornar, seria molt positiu. Per Internet és una manera fàcil 

de tornar-ho a fer perquè no requereix despeses econòmiques. De totes 

maneres a mi m'agrada que hi hagi una edició de paper. Nosaltres estem 

acostumats a Internet i no hi ha problema però hi ha gent gran, i no vull dir de 

setanta o vuitanta anys sinó de cinquanta, que encara això els hi costa. De totes 

formes, per Internet ja està bé i penso que és la manera més fàcil i rentable.  

Opino que és molt necessari i aniria molt bé. Ajuda a que la gent rebi informació 

d'una font que no està casada amb ningú, que és independent i que és neutral, 

que explica les coses com són i fins i tot pot donar un cop de vista personal i no 

va adornada amb res, ni posa floretes, simplement exposa com són les coses. Jo 

ja et segueixo a Facebook i això de fer entrevistes a gent que potser encara no 

sabem que fan coses i descobrir que les fan doncs es reconeix la feina del poble 

i és molt important. En resum, crec que és necessari, o sigui que fes-ho i segueix 

endavant. 

3.4 Significació i influència que van tenir a Sant Climent 

Hem de diferenciar la influència que ha tingut la revista segons les tres etapes. 

La primera etapa hem de tenir molt en compte el moment polític per al qual 

passava el país: acabava de morir Franco, començava la democràcia, apareixien 

els primers partits polítics i Convergència Democràtica de Catalunya va néixer a 

Sant Climent juntament amb la revista. Un dels factors diferenciadors era 

l'idioma, ja que es començava a utilitzar la llengua catalana per difondre les 

notícies. 
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La segona època va néixer amb un altre tarannà, més informatiu que no 

reivindicatiu,  en uns anys en el que els mitjans de comunicació proliferaven va 

servir de nexe d'unió de la gent del poble. 

L'última etapa es va fer com a servei a la ciutadania per fer arribar les notícies 

que involucraven al poble. Sobretot volien aconseguir que els temes polítics 

arribessin als vilatans des d'un punta de vista neutral i des de fora, és a dir, que 

no estiguessin influenciats per cap partit polític. La gent es va mostrar 

col·laboradora i per tant va tenir repercussió, a la vegada que el seu to crític va 

fer que l'Ajuntament estigués alerta de les publicacions perquè en moltes 

ocasions no estaven d'acord amb el que es publicava. 

3.5 Estructura i temes tractats 

En les tres èpoques els temes tractats van ser bastant semblants ja que tots ells 

tractaven sobre el poble de Sant Climent. No obstant, l'estructura i la manera de 

tractar-los eren diferents. En totes elles es va seguir una línea d'articles que 

tenien un títol que s'utilitzava mes rere mes. No obstant, no sempre apareixien 

els mateixos temes sinó que s'anava variant.  

A la primera etapa, els articles més destacats eren els següents: sumari, 

editorial, entrevista, ...d'estar per casa, opinió, esports, escapçalls de premsa, 

bústia, per a la mainada, aprenguem català i poesia, humorada o acudit. 

En la segona es van decantar pels següents articles: resum de fets passats, qui 

són?, entrevista, agenda, safareig, Almafà informàtic, esports, cuina, cinema, 

premsa, bústia, entreteniments i cartes. També acostumaven a fer suplements, 

és a dir, extres a més de la revista quan es celebrava alguna festa al poble o hi 

havia un fet a destacar. 

Finalment, en la tercera època van optar per escriure els següents apartats: 

sumari, editorial, bústia, opinió, internacional, actualitat, còmic, entrevista, 

cultura, esports, digues la teva, culebrot, els altres parlen i encreuats.
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4. Creació d'una revista digital 

4.1 Com va sorgir la idea 

Una vegada elaborada la part teòrica, em vaig proposar portar a la pràctica la 

creació de la revista Almafà. Després de valorar l'opció de fer una revista en 

format imprès, vaig considerar que seria molt difícil tirar-ho endavant per 

motius econòmics ja que s'hauria d'imprimir una tirada de cent revistes i 

vendre-les a sis euros per ser rendible. Per reduir aquest preu s'hauria de buscar 

publicitat dels establiments del poble i no contemplava aquesta opció pel tema 

fiscal principalment. La segona opció era engegar la revista però en format 

digital, tenint en compte que la gent podria veure-la sense haver de pagar i que 

avui en dia Internet és una eina que utilitzen moltes persones i ens podrien 

llegir arreu del món. Abans de començar el projecte vaig haver de fer un estudi 

previ per tal de valorar la seva viabilitat. 

4.2 Estudi previ i viabilitat 

Abans de posar-me mans a l'obra 

amb les revistes, vaig haver 

d'informar-me i investigar si el 

projecte era possible. D'aquesta 

manera, vaig anar a l'Ajuntament de 

Sant Climent a parlar amb l'alcalde i 

la regidora d'ensenyament, que es 

van posar en contacte amb el 

gabinet jurídic per saber si es podia 

utilitzar el nom Almafà, aquest no 

estava registrat a cap lloc oficial i per 

tant no hi havia cap problema. També em van donar la informació per 

inscriure'm a un butlletí digital per tal de fer-me arribar les notícies més 

destacades de cada setmana. 

Foto amb l'alcalde, Isidre Sierra, i amb la 

regidora d'ensenyament, Sandra Araqué  
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Seguidament vaig buscar un programa per fer la revista i una pàgina web on 

poder publicar-la. Després de provar amb el 'Adobe InDesign' i comprovar la 

seva dificultat, vaig optar per utilitzar el 'Microsoft Publisher', complet i amb els 

estris necessaris per poder editar i maquetar la revista al meu gust: 

 

Una vegada triat el programa de maquetació, vaig descobrir una pàgina web 

anomenada 'issuu.com' que em donava la possibilitat de publicar les revistes en 

format 'pdf' aconseguint el resultat final d'una revista digital i que em donava la 

possibilitat de conèixer el número de visites que rebia la revista i altres 

paràmetres importants per treure conclusions: 
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4.2.1 Opinió del poble 

Per tal de saber l'opinió dels vilatans de Sant Climent vaig elaborar una 

enquesta anònima que m'ajudés a realitzar els diferents números de la revista. 

Els objectius d'aquesta enquesta eren els següents: per una banda, descobrir els 

temes preferits i interessos de la gent i per una altra, saber què coneixien els 

vilatans de l'Almafà d'anteriors etapes. Gràcies a les seves respostes em van 

guiar ja que vaig saber cap a on encaminar la revista. 

Vaig recollir un total de 139 enquestes, un 61 % de les quals van ser realitzades 

per dones i un 39 % per homes. La franja d'edats és molt variada ja que han 

arribat a contestar des de joves de 10 anys fins persones de 82 anys, passant per 

adolescents i adults. De tots ells, un 79 % viuen a Sant Climent i un 21 % fora del 

poble, però coincideixen en que Sant Climent necessita un mitjà de comunicació 

independent. Un total de 87 de persones havien sentit a parlar de l'Almafà 

anteriorment i d'aquestes, fins a 67 se l'havien llegit.  

Si ens centrem en l'elaboració de la pròpia revista, observem que el tema que 

més interessa a la gent és l'actualitat, seguit de la història i de les entrevistes. 

Pel contrari, les opinions i la cuina es situen en els percentatges més baixos. 

Altres suggeriments, a part dels proposats, són els següents: cultura i 

esdeveniments culturals, necessitats de la gent, ciència, moda, històries del 

passat de Sant Climent, 'Què fer?' (activitat del poble i entorns amb la família), 

comerç, medi ambient i entorn. 

 

 

 

 

.                                        
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A un total de 51 persones els hi agradaria formar part de l'Almafà i escriure 

articles i un 76 % dels enquestats creu que la revista ajudaria a millorar el seu 

establiment amb la seva publicitat. 

Tot i que el percentatge sobre el format de la revista està bastant igualat, 

l'imprès està per sobre amb un 55 %. Un 73 % la compraria si es publiqués en 

aquest format i un 60 % d'ells creu que el preu raonable seria fins a 2 euros, 

mentre que només un 3 % pensa que podria costar fins a 5 euros. Alguns opinen 

que el preu podria variar depenent de l'impressió, és a dir, si és tota en color o 

no, depenent dels continguts i el gruix. Altres valoren que hauria de ser gratuïta 

per cultura general i que fos finançada per l'Ajuntament, a la vegada que es 

guanyessin diners pels anunciants locals. 

 

Fos quin fos el preu, a un 89 % dels enquestats no els hi agradaria trobar-se amb 

gaire publicitat a la revista, mentre que a l'altre 11 % creu que és necessària la 

publicitat per poder abaratir el preu de la publicació. 

Finalment, preguntats sobre la periodicitat de l'Almafà, un 77 % de la gent 

considera que hauria de ser mensual, mentre que un 13 % veu oportú que surti 

a la llum de forma trimestral i un 10 %, setmanalment.  
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Alguns dels que han deixat la seva opinió personal exposen la seva il·lusió de 

que es torni a posar en marxa la revista: "Penso que Sant Climent necessita un 

mitjà com el que va ser l'Almafà en els seus temps, segur que hi haurà voluntaris 

per dur a terme el projecte de nou", "És un bon projecte, recuperar la revista 

per estar al dia d'un poble que cada dia es mou més i que té molts projectes 

tant institucionals com socials".  

Altres recorden vells temps i asseguren el següent: "Jo vaig col·laborar en la 

tercera edició i val molt la pena! És necessari tenir un mitjà de comunicació a 

nivell local", "Esperem que l'Almafà torni al nostre poble" o "M'agrada la idea 

de tornar a llegir la revista". 

Pel contrari, també es pensa que és un projecte difícil de dur a terme i que s'ha 

de vigilar la manera de tractar-lo: "Estaria bé que la revista no semblés un 

catàleg de Festa Major i fos un xic més interessant...", "És difícil engegar un 

tema així", "Sobretot hauria de ser neutral en tots els sentits" o "Potser és poc 

viable econòmicament". 

4.3 Primeres necessitats 

El primer fet essencial va ser aconseguir que la gent se n'assabentés de que 

tornava l'Almafà i per aquesta raó vaig obrir un compte a Facebook per tal 

d'explicar el meu projecte i donar les notícies diàries. Era necessari el suport 

dels lectors ja que sinó no seria possible tirar endavant el projecte, també era 
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important trobar col·laboradors. Una vegada la gent va conèixer la idea, alguns 

es van interessar per formar part de la redacció.  

Seguidament vaig estructurar la revista per tal de seguir un ordre i quan ja 

estava decidit com seria i què tractaria en cada secció, vaig buscar els primers 

entrevistats i els temes més destacats a tractar. 

4.4 Beneficis i inconvenients 

Treure a la llum una revista que feia anys que no existia ha tingut beneficis, però 

també inconvenients. En un principi es pot dir que ha sigut útil ja que gràcies a 

les informacions donades dia a dia a la pàgina de Facebook i a la revista de 

començament de mes, els lectors han estat informats del que ha passat a Sant 

Climent durant tot aquest temps. A més, jo mateixa he après molt sobre com 

elaborar una revista digital i puc assegurar que ha sigut una experiència 

profitosa. El fet de fer-la via Internet també ha sigut positiu ja que no s'ha hagut 

de ficar diners pel mig i per tant no s'ha generat despeses econòmiques.  

No obstant, no tot ha sigut favorable, sinó que també ens trobem amb certs 

inconvenients. Tot i que alguns vilatans s'han animat a escriure articles, fer una 

revista tota sola significa dedicar-li molt de temps i sense donar-te compte el 

mes passa molt ràpid. El fet de publicar-la en format digital també ha tingut la 

seva part negativa ja que molta gent preferiria llegir-la impresa, no només la 

gent gran que no controla el tema informàtic sinó també els que la llegeixen on 

line però volen tenir-la també a les mans.  

4.5 Elecció dels temes, articles, tipografia i publicitat 

L'elecció dels temes la vaig fer seguint l'actualitat del poble, guiant-me pels 

actes que es duien a terme durant els tres mesos. Per seguir una estructura 

semblant en els tres números, els articles principals van ser: sumari, editorial, 

actualitat, entrevistem a..., cuinem amb..., les nostres entitats, el racó d'en 

Jaume i l'agenda, juntament amb les il·lustracions de Glòria Fulquet i els 
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esdeveniments més importants que havien ocorregut. Al mes de novembre 

també vaig incorporar la novel·la "Mitges veritats" de Joan Espinosa, un veí del 

poble, que al ser molt llarga vam decidir publicar-la per capítols i al gener, la 

columna culinària de Gerard Solís, cuiner del restaurant El Racó. 

La tipografia que es presenta en una revista té una gran importància dins l'àmbit 

visual i significatiu i em vaig decantar per utilitzar la lletra de l'Anna Vives per 

confeccionar la capçalera i els títols: 

Vaig conèixer l'Anna l'any 2013 durant un partit de futbol sala i em va captivar la 

forma de transmetre els seus valors, els quals volia afegir al meu projecte. 

L'Anna és una noia amb Síndrome de Down i treballa per tal de difondre la seva 

tipografia i potenciar els valors associats a la lletra: la igualtat social i la 

importància del treball en equip sumant capacitats. La tipografia imita els traços 

de l'escriptura de l'Anna, una grafia molt particular que barreja caràcters en 

majúscula i minúscula indistintament.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.annavives.com/ [Web consultada el 18 d'octubre de 2014] 

Foto amb l'Anna Vives el passat 20 d'octubre del 2013 
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Vaig contactar amb en Marc Vives, director de la Fundació Itinerarium, 

mitjançant un correu electrònic per tal de demanar autorització per fer ús de la 

tipografia Anna, em va respondre positivament el dia 2 de setembre de 2014.  

Un dels factors més importants del meu projecte ha sigut el fet de fer publicitat 

i d'aconseguir que la gent se n'assabentés de que tornaria l'Almafà. Les xarxes 

socials van ser importants en aquest factor ja que via Facebook vaig aconseguir 

avisar a molts vilatans de que estiguessin pendents de les notícies que aniria 

publicant i del dia que publiqués la revista mensual. No obstant, com no tothom 

està ficat en el món de les xarxes socials, vaig imprimir 1000 flyers que vaig 

repartir per les bústies de totes les cases del poble. 

 

Els flyers els vaig repartir el dia 17 d'octubre de 2014, quan tenia un total de 85 

"m'agrada" al Facebook, dos dies després, els seguidors van pujar fins a 104, fet 

que demostra que la publicitat va servir perquè més vilatans s'assabentessin de 

que ha tornava l'Almafà. 

4.6 El llançament i les revistes 

El llançament de cada una de les revistes el vaig fixar per a la primera setmana 

de cada mes, tenint en compte que tota la informació d'aquestes formés part 

del mes passat, del qual podria fer un repàs dels esdeveniments més destacats. 
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El primer número de la revista el vaig publicar el passat sis de novembre: 

http://issuu.com/almafasantcliment/docs/almafa_novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per confeccionar la portada vaig fer servir les capçaleres de les tres anteriors 

etapes de l'Almafà per fer un reconeixement a tota la gent que s'havia esforçat 

per tirar endavant la revista local de Sant Climent. 

A l'apartat d'actualitat vaig parlar sobre el Mundial Sots-20 en el qual van 

participar dos joves del poble, l'enquesta 'Ara és l'hora d'escoltar tothom' per la 

consulta del 9-N, els actes del cuiner Gerard Solís del restaurant El Racó, el 

premi que va rebre el curtmetratge "La Carrera" que va ser rodada a Sant 

Climent, el desplaçament d'algunes dones cap a Barcelona per participar en la 

carrera de la dona i la participació dels gegants i grallers a la Festa dels Súpers. 

Portada del número del mes de 

novembre 
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Un dels articles va tractar sobre el V aniversari de l'agermanament amb Baixàs, 

un poble de la Catalunya nord que anualment ens visitem i fem una mostra dels 

nostres entitats i les nostres arrels culturals.  

Un altre article tractava sobre el musical "Un, dos, tres" realitzat pel Grup 

Escènic Sant Climent. Vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar als directors, l'Albert 

Canals i la Rebeca Pérez i a una de les actrius, la Isabel Yani. 

 

Al ser el primer número, vaig optar per entrevistar a l'alcalde de Sant Climent, 

Isidre Sierra i Fusté, per tal de tractar temes actuals del poble, com  la situació 

econòmica, les nostres entitats o la realització de la consulta del 9 de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia amb la Isabel Yani Fotografia amb l'Albert i la Rebeca 

Fotografia amb l'alcalde, Isidre Sierra 
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Aprofitant la presència de la colla de geganters i grallers a la Festa dels Súpers, 

la secció sobre "Les nostres entitats" va anar dirigit a conèixer més aquesta colla 

que fa ballar el Climent i la Roser per tot arreu. 

Altres col·laboradors van ser la Mª Cinta Fornòs que va mostrar la seva recepta 

de llom farcit amb cireres i a la l'apartat "El racó d'en Jaume", trobem un poema 

sobre les cases de Sant Climent, escrit pel climentó Jaume Fulquet. Per tal de 

donar-li color a la revista, la Glòria Fulquet va presentar algunes un parell 

d'il·lustracions. 

 

El segon número de la revista el vaig publicar el passat sis de desembre: 

http://issuu.com/almafasantcliment/docs/almafa_desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portada del número del mes de 

desembre 
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La portada reflexa un moment del correfoc que va tenir lloc el dia 21 de 

novembre de 2014, durant la Festa Major d'hivern. 

A l'apartat d'actualitat vaig parlar sobre la 72ª Trobada de la pagesia del Baix 

Llobregat, la consulta del 9 de novembre a Sant Climent, el provisional canvi 

d'adreça del local de la policia, el Gran recapte i les obres del poliesportiu.  

Després d'assabentar-me que el cuiner Gerard Solís, del restaurant El Racó, seria 

l'encarregat de fer el pregó de Festa Major, vaig trobar interessant que fos ell 

l'entrevistat del segon número de l'Almafà. 

 

 

 

 

 

 

A l'apartat de cuina, en Joan Espinosa em va fer arribar la seva recepta de fideuà 

i a l'apartat "El racó d'en Jaume", trobem un poema sobre els carrers de Sant 

Climent. A més, a la secció "Esports" vam tenir la possibilitat d'entrevistar al 

Jordi Roda i al Roger Belmonte, dos climentons que van tenir l'oportunitat de 

viatjar a Xile per disputar el Mundial Sots-20. 

Aprofitant que els fomarians diables van ser una de les entitats més destacades 

durant la Festa Major, l'article sobre "Les nostres entitats" va anar dirigit a 

conèixer la colla de joves que disfruten organitzant correfocs i espectacles amb 

el foc i el soroll de timbals de fons. 

 

En Gerard preparant el platillo per 

l'endemà, dia de la Festa Major 
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Un dels articles va estar dirigit a la Festa Major d'hivern, on vaig fer un recull 

d'imatges, i un altre al trenta

realitzat per l'Alba Martin Santos, periodista climentona que 

col·laborar amb la revista. Aquest article el va acompanyar la Glòria Fulquet 

amb una fantàstica il·lustració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Joan Espinosa, un veí del poble que ha escrit 

veritats, ha trobat l'Almafà com un 

incloure un parell de capítols cada mes. Finalment,

voler mostrar poemes dels seu llibre "

Com sempre, vam tancar el número amb l'agenda d'esdeveniments programats 

per al mes de desembre.

 

El tercer número de la revista el vaig publicar el passat sis de 

http://issuu.com/almafasantcliment/docs/almafa_gener
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Un dels articles va estar dirigit a la Festa Major d'hivern, on vaig fer un recull 

d'imatges, i un altre al trenta-cinquè aniversari de la biblioteca Sant Jordi, escrit 

realitzat per l'Alba Martin Santos, periodista climentona que es va oferir per 

col·laborar amb la revista. Aquest article el va acompanyar la Glòria Fulquet 

amb una fantàstica il·lustració.  

En Joan Espinosa, un veí del poble que ha escrit una novel·la titulada 

ha trobat l'Almafà com un mitjà per poder publicar-la. Vam decidir 

incloure un parell de capítols cada mes. Finalment, en Climent Salinas també va 

voler mostrar poemes dels seu llibre "Somnis - sueños".  

Com sempre, vam tancar el número amb l'agenda d'esdeveniments programats 

l mes de desembre. 

de la revista el vaig publicar el passat sis de gener

http://issuu.com/almafasantcliment/docs/almafa_gener
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Un dels articles va estar dirigit a la Festa Major d'hivern, on vaig fer un recull 

cinquè aniversari de la biblioteca Sant Jordi, escrit 

es va oferir per 

col·laborar amb la revista. Aquest article el va acompanyar la Glòria Fulquet 

titulada Mitges 

la. Vam decidir 

en Climent Salinas també va 

Com sempre, vam tancar el número amb l'agenda d'esdeveniments programats 

gener: 

http://issuu.com/almafasantcliment/docs/almafa_gener 
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. 

A actualitat vaig presentar temes com el bingo solidari per La Marató de TV3, els 

resultats del futbol sala base i les obres al poliesportiu, la festa de la llum i la 

dels fomarians i l'accident succeït amb els gegants. 

La protagonista de l'entrevista del mes va ser la Marta García, pentatleta 

climentona que lluita per aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics de Rio 

2016. Vam presentar un recull fotogràfic dels diferents actes que s'han celebrat 

durant el Nadal a Sant Climent. Aprofitant que la Coral La Vall va fer el concert 

nadalenc, va protagonitzar la secció anomenada "Les nostres entitats". 

A cuina, la Mª Cinta ens va presentar el seu plat de senglar amb fredolics i el 

cuiner de El Racó, en Gerard Solís es va oferir per fer una columna mensual 

sobre gastronomia, aquest mes ens ha parlat de la carxofa, un producte de 

temporada.  

Portada del número del mes de 

gener 
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En Jaume Fulquet ens ha presentat un poema sobre la muntanya de San Ramon 

i publiquem dos nous capítols de la novel·la Mitges veritats. La cirereta la va 

posar la Glòria Fulquet amb les seves il·lustracions. 

4.7 Dades comparatives 

Poc a poc el projecte ha anat creixent. Tenint en compte que la primera 

publicació va ser el dia sis de novembre i les dades les he extret el dia set de 

gener, un dia després de la publicació del mes de gener, l'Almafà ha tingut un 

total de 960 visites. D'aquestes, 485 han sigut a la revista del novembre, 373 a 

la del desembre i 102 a la del gener. En el següent gràfic podem veure el 

rendiment de les tres publicacions: 

 

Un dels objectius era que climentons i climentones que viuen lluny del poble 

puguin estar assabentats del nostre dia a dia. En el següent gràfic podem veure 

com la revista ha sigut llegida a Xile, Suïssa, França, Estats Units, Serbia, 

Anglaterra, Andorra, Uruguai i Bèlgica: 
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Si donem una ullada a la pàgina de Facebook, veiem que ha tingut gran 

repercussió en quant a "m'agrada", comentaris i publicacions compartides: 

(dades extretes el dia 23 de desembre del 2014) 
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4.8 Valoració de la revista digital 

Una vegada s'ha arribat a la recta final del projecte, podem fer una valoració 

d'aquest. Tot i que no ha sigut una feina fàcil, la valoració és positiva ja que ha 

tingut bastant repercussió al poble: la gent llegeix l'Almafà i participa. 

He trobat el recolzament de molta gent que m'ha animat a seguir amb la revista, 

molts han compartit l'Almafà a les xarxes socials. Un fet important ha sigut que 

l'Ajuntament de Sant Climent publiqués la notícia de la tornada de la revista 

local a la seva pàgina web amb els enllaços per visitar les tres publicacions: 

 

Els vilatans inscrits al butlletí digital que l'Ajuntament envia cada dijous, rebran 

també la notícia i l'enllaç per poder veure les revistes. 

Valoro positivament el fet d'haver pogut entrevistat persones de diferents 

àmbits, com del món de la política, dels esports, de la cuina, del teatre... i haver 

pogut agafar experiència per tal de desenvolupar en el futur una professió que 

espero poder exercir. Tots els col·laboradors que han ajudat a endavant aquest 

projecte m'han fet aprendre a treballar en equip. 
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4.9 Futur immediat 

No vull acabar el projecte amb el treball de recerca, per això, estic disposada a 

continuar amb la revista mentre em vegi amb forces, ganes, i temps per tirar 

endavant. Els propers passos serà parlar amb els col·laboradors per acabar de 

formar una redacció ja que he volgut que aquests tres mesos fossin més 

personals.  

En un futur més llunyà m'agradaria trobar finançament per tal de poder tenir 

una web pròpia per penjar la revista directament, les notícies i els vídeos.  

També seria interessant arribar a fer la revista en format imprès, potser 

mensualment no seria possible però sí fer alguna edició per algun esdeveniment 

especial com ara la Festa de les Cireres. 
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5. Conclusions finals 

Com bé va afirmar José María Castillejo, President de Zinkia Entertainment: "Ha 

acabado el imperio de los medios de comunicación de masas y ha nacido el 

imperio del consumidor final, que elige qué quiere ver, cómo y cuándo". Amb la 

realització d'aquest treball he pogut conèixer la manera de fer una revista 

digital, amb la finalitat de que la gent de Sant Climent tingui el què vol veure, 

com i quan.  

L'Almafà va tenir una gran influència a Sant Climent. Es va iniciar el projecte fins 

a tres vegades i es va anomenar Almafà ja que aquest era el primer nom del 

poble. Van ser moltes les persones que van passar per la redacció de la revista, 

cadascuna amb el seu tarannà i amb les ganes d'aportar les seves idees i 

pensaments. També els vilatans van col·laborar amb els seus escrits. En resum, 

va ser una revista d'informació local que tenia com objectiu portar la veu del 

poble al municipi, fet que van aconseguir. 

Realment sí es pot tornar a posar en marxa una revista que fa uns anys que 

estava oblidada tot i que ha quedat demostrat que costa molt de treball, però 

que és necessari que els vilatans donin la seva opinió en un medi de 

comunicació totalment neutral. Els vilatans m'han guiat i han escollit què volien 

llegir a la revista. A aquesta conclusió també hi podem afegir la resposta a la 

qüestió de si pot tenir èxit una revista via Internet. La gent la pot veure sempre 

que vulgui i des d'on vulgui. L'Almafà no només s'ha llegit a Espanya sinó que 

l'han visitat des d'altres països, la gent ha respost bé tal i com hem pogut 

comprovar als gràfics proporcionats sobre les visites als tres números de la 

revista. Per tant, sabent que avui en dia la informàtica l'utilitza un gran sector de 

la societat, fer una revista on line és viable. 

 

 



L'Almafà i la creació d'una revista                                                                 Carla Martínez Campamà 

46 
 

6. Bibliografia 

o Revistes 

• Almafà, números 1-11. Sant Climent de Llobregat, 1977-1978. 

• Almafà, números 1-32. Sant Climent de Llobregat, 1987-1990. 

• Almafà, números 1-6. Sant Climent de Llobregat, 1999-2000. 

 

o Web 

• Gran enciclopèdia catalana: 

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-

enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-

0059610.xml?s.book=gec&s.q=Almaf%C3%A0 [En línea] [Web consultada el 

26 d'agost de 2014] 

• Web d'Anna Vives: http://www.annavives.com/ [En línea] [Web consultada 

el 18 d'octubre de 2014] 

 

o Programes utilitzats 

• Adobe InDesign: http://www.adobe.com/es/products/indesign.html [En 

línea] [Programa utilitzat el 28 d'agost de 2014] 

• Issuu: http://issuu.com/home [En línea] [Programa utilitzat a partir del 30 

d'agost de 2014] 

• Enquesta (documentos de google): 

https://docs.google.com/forms/d/1nsjhzTCxuu_6tudN-nssxacDn-

imqW5txPmAIZJuCIg/viewform [En línea] [Programa utilitzat a partir del 6 de 

setembre de 2014] 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 

Flyers 
 

 

 

 



 

 

 

A començaments de novembre  

torna la revista d'informació de  

Sant   Climent,   aquest  cop  en  
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                        EDITORIAL                

Tornem-hi! 
Desprès d'haver escoltat a parlar de la revista que rondava pel 
poble fa anys i donar-li moltes voltes a la idea de tornar a enge-
gar-la aprofitant el meu Treball de Recerca de segon de batxi-
llerat, podem dir que...Ha tornat l'ALMAFÀ!  
En principi, ho farem en format digital i si fos possible, també 
en edició impresa. 
Vull agrair la col· laboració de tots els que m’heu ajudat a tirar 
endavant aquest primer número, així com demanar-vos la vos-
tra ajuda per tal de millorar dia a dia, és un projecte que neces-
sita molt de temps, no dubteu a dirigir-vos a la redacció de l'Al-
mafà:  
 

almafasantcliment@hotmail.com 
 

Per confeccionar la capçalera i els títols de la revista he utilitzat 
la tipografia de l'Anna Vives. Vaig conèixer l'Anna l'any passat 
i em va captivar la forma de transmetre els seus valors, els 
quals vull afegir al meu projecte. L'Anna és una noia amb Sín-
drome de Down i treballa per tal de difondre i potenciar els va-
lors associats a la lletra: la igualtat social i la importància del 
treball en equip sumant capacitats. 
La tipografia imita els traços de l'escriptura de l'Anna, una gra-
fia molt particular que barreja caràcters en majúscula i minús-
cula indistintament. Podeu conèixer més a fons el seu projecte 
a la seva pàgina web: http://www.annavives.com/  
 

Carla Martínez Campamà 
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Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana  han realitzat durant el mes d'oc-
tubre a Sant Climent l’enquesta "Ara és 
l'hora d'escoltar tothom". Aquesta enquesta 
ha estat realitzada per voluntaris per tal de 
conèixer l'opinió dels ciutadans i ciutada-
nes de Sant Climent davant la consulta del 
9-N.  
Mitjançant aquesta campanya també han 
omplert de groc els carrers del nostre po-
ble. 

ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALIT

Gerard Solís, cuiner del restaurant El Ra-
có, ha sigut protagonista de dos importants 
esdeveniments. 
El passat 2 de novembre va organitzar un 
sopar amb els vuit xefs que formen el 
col·lectiu de cuiners del Baix Llobregat 
CUBAT i van fer un sopar per a 160 perso-
nes a l’escenari del teatre Atrium de Vila-
decans. 
D’altra banda, el Gerard va ser un dels res-
ponsables del sopar que la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
van oferir a la prestigiosa fira de turisme 
World Trade Market 2014 de Londres. 
 

El Roger Belmonte i el Jordi Roda han participat al 
Mundial sub-20 de Futbol Sala que s’ha jugat a Xile 
entre el 18 i el 24 d’octubre. La selecció catalana va 
acabar la primera fase en tercera posició, desprès de 
guanyar a Itàlia per 5 gols a 0 i caure davant Argenti-
na per 5 a 1 i davant Brasil per 6 a 3. 
Als quarts de final Catalunya va perdre davant Co-
lòmbia per 6 gols a 0. 
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ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT 

El 19 d’octubre es va celebrar a Barcelona 
la desena edició de la Cursa de la Dona. 
Més de 25.000 dones van córrer els 7,8 
quilometres amb l'únic propòsit de posar el 
seu granet de sorra per recaptar fons en la 
lluita contra el càncer de mama.  
Van ser moltes les climentones que es van 
vestir de rosa, recolzant un any més aques-
ta iniciativa i passant un matí festiu.  

El curtmetratge "La Carrera" ha guanyat el pre-
mi Evolution al millor curtmetratge del festival 
de cinema de terror i fantàstic de Ciudad Real 
Hemoglozine 2014. També ha rebut el premi al 
millor so al Festival Terroríficamente Cortos. 
Recordem que aquest curt dirigit per Cristopher 
Cartagena es va rodar l’any 2013 a Sant Cli-
ment, protagonitzada per Raquel Dalmases i Pep 
Munné i amb la presència de molts climentons i 
climentones com a extres de la pel·lícula.  

El diumenge 26 d’octubre, el Climent, la Roser i la 
Llúcia van participar a la Festa dels Súpers que es 
celebra cada any a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 
Els nostres gegants van fer dos cercaviles, un a les 
10.30 h. del matí i un altre a les 14.45 hores en un 
ambient festiu, acompanyats d’un públic infantil i 
molts veïns del nostre poble, que van acudir per 
donar  recolzament a la tasca realitzada pels Ge-
ganters i Grallers de Sant Climent.                                                                                          



6 

ENTREVISTEM A... ISIDRE SIERRA 

Entrevistem a Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent, al seu despatx de l’A-
Ajuntament. Una reunió distesa on tractem temes actuals del poble, com la 
situació econòmica o les nostres entitats i del país, com ara la realització de 
la consulta el 9 de novembre. 
 

 
Abans de ser escollit alcalde vas ser Regidor d'Educació, què et va fer co-
mençar en la política i arribar a presentar-te a l'alcaldia?  

Primer vaig ser regidor perquè els meus fills havien d'anar a una escola que 
s'havia quedat petita i no havien previst la seva ampliació. Aleshores, com vaig 
veure que faltava decisió pel creixement de l'escola, vaig voler col·laborar pre-
sentant-me a una llista política i treballar per a fer una escola nova.  

MOLT PERSONAL 
Isidre Sierra Fusté té 43 
anys, és llicenciat en 
Economia i ADE, és 
professor d’Economia a 
la UNED, està casat i té 
una filla de 15 i un fill de 
13 anys. 
Els seus hobbies són la 
natura i sortir en bici amb 
els seus amics. 
És bomber voluntari des 
de fa 20 anys. 
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Utilitzes les xarxes socials, de fet t'han anomenat "l'Alcalde tuitero", 
creus que és una nova forma de comunicar-te amb la població?  

Per suposat. Hi ha un sector de la població 
que no està al carrer i que viu molt a la xarxa, 
sobretot un sector jove però cada vegada està 
venint gent més gran perquè aquesta eina és 
molt de transparència i el que et permet és 
comunicar molt. Lo important és que un al-
calde o un càrrec públic expliqui les coses 
que fa. Una part de la democràcia passa per-
què la gent pugui veure i consultar les coses que es fan, perquè així es pot 
valorar. Per tant, les xarxes socials són importants perquè intentes informar 
el màxim. 

Et demanen que l'Ajuntament utilitzi el castellà a les xarxes socials.  

Jo crec que no hi ha cap problema amb el català i el castellà. Crec que qui 
demana el castellà és que no s'ha donat compte que fa trenta anys que el 
català i el castellà s'utilitzen tan fàcilment que la inversió ha estat tot un 
èxit, o sigui que dubto molt que hi hagi cap problema amb el castellà ni a 
les xarxes socials ni a la pàgina web. És més, els documents oficials, quan 
es vulgui, tothom els pot tenir en castellà i català i a la pàgina web veuràs 
que pots escollir entre català, castellà o anglès, tenim tres idiomes. 

A la darrera jornada sobre l'estat de l'economia municipal vam veure 
que anem millorant però encara hem d'apretar-nos el cinturó, com es 
veu reflectit al dia a dia del poble?  

Doncs la veritat és que és una cosa coneguda; jo quan vaig entrar d'alcalde, 
la situació econòmica era molt difícil, tant per l'Ajuntament com per les fa-
mílies. Un dels meus reptes i de tot l'equip que formem l'equip de govern, 
era que milloréssim les finances municipals i això és el que anem fent. A 
més de millorar-les, ens obliguem a explicar-ho cada sis mesos. 

Pensa que l'exemple més clar que tenim és que quan entrem al pla de sane-
jament al 2010, estàvem amb un 140 de deute, el màxim permès és un 75, 

“Les xarxes 

socials són 

importants” 
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imagineu-vos com estàvem. A data d'avui, quan tanquem aquest 2014, estarem 
per sota dels 100, o sigui haurem baixat quasi 45 punts fent un treball entre 
tots. No l'Ajuntament, sinó totes les famílies, totes les entitats que ens ajuden a 
fer coses...això ho fem tots.  

Som 4.000 habitants a Sant Climent, aquest model es sostenible o hem de 
créixer més?  

Et puc contestar com alcalde i com economis-
ta. Com alcalde i com veí de Sant Climent, el 
poble que tenim és fantàstic, amb 4.000 habi-
tants és un poble molt ben compactat, sense 
cap dèficit de comunicació social entre les di-
ferents entitats, etc. Econòmicament, un muni-
cipi de 4.000 habitants necessita molta més 
població perquè sigui eficientment econòmicament viable. Ara mateix no estem 
davant de cap necessitat de créixer perquè crec que estem fent un esforç tots. 
Quan un ve a viure a Sant Climent sap que haurà de pagar una mica més d'im-
postos per tenir el poble que tenim.  

Quin percentatge d'aturats tenim al poble i que es fa des de l'Ajuntament 
per tal d'ajudar-los?  
Nosaltres tenim un percentatge d'aturats massa alt encara. Està per sota de la 
mitjana de Catalunya i d'Espanya, però per nosaltres segueix sent massa alt. 
Estem a la vora del 13 %, que si comparem amb zones d'Espanya que són del 
25 % o del 30 % és baix, però nosaltres encara estem treballant perquè creiem 
que el millor ajut que hi ha en una família és que tingui un lloc de treball. Per 
això nosaltres, en aquesta legislatura, només amb subvencions de fora que hem 
anat a buscar, hem aconseguit poder fer plans d'ocupació fins trenta persones.  
Actualment tenim oberta una plaça de monitor de joventut, una d'administratiu 
i una d'educadora social. Són treballs temporals però que ajuden a les famílies.  

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, com 
ens afecta?  

M'encanta que l'Almafà em faci aquesta pregunta perquè és quelcom que molta 
gent no sap. És una llei que, perdona que ho digui així, és criminal. No pels 

“No estem davant 

de cap necessitat 

de créixer” 
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ajuntaments, sinó pels pobles. Perquè el que 
fa és tornar a centralitzar serveis. O sigui 
l'escola bressol no la podrem tenir perquè 
algú diu que el servei d'escola bressol depèn 
de la Generalitat, de les diputacions o del 
govern central i en canvi no podem seguir 
exercint-la quan hem demostrat que econò-
micament estem fent els deures. La llei de Racionalització diu que és per racio-
nalitzar i en canvi, és mentida, posen topalls de salaris quan no hi ha ni la mei-
tat dels càrrecs electes de Catalunya que no estan cobrant. Si jo hagués de fer 
cas al que posa en aquesta llei, hauria de cobrar el doble del que cobro, i això 
no ho fem, perquè nosaltres no venim aquí per fer complir coses que són irraci-
onals.  

Com estan les obres del poliesportiu, quina és la data de finalització? 

 Les obres del poliesportiu es van adjudicar al mes del setembre, es va aconse-
guir una subvenció que venia de la Diputació de Barcelona. Tenien un termini 

de tres mesos, es va adjudicar el 15 
de setembre, just quan es va acabar 
la piscina que és el que volíem, 
doncs el 15 de desembre acabaran i 
de moment ens han dit que els ter-
minis els estan complint. 

Creus que l'esport de Sant Cli-
ment compta amb les suficients 
ajudes per part de l'Ajuntament?  

No, per suposat que no. Però tenim 
un problema; la nostra situació eco-
nòmica és molt deficitària. Però no 
només per a l'esport i la cultura, pen-
sa que per a nosaltres l'esport i la 
cultura ajuden al poble a cohesionar, 
és molt important. Ojalá nosaltres 

“Hem demostrat que 

econòmicament 

estem fent els deures” 
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poguéssim donar més ajut públic, he de reconèixer, que qui ho fa possible són 
les pròpies entitats, perquè nosaltres les subvencions  durant aquests quatre 
anys no les hem rebaixat, sinó que hem pogut contenir-les tot i la crisi.  

Parlant de les entitats, que té el nostre poble per comptar amb totes les se-
ves entitats, amb molta gent involucrada en la cultura i en col·laborar en 
el bé comú?  

Jo crec que és que seguim sent poble i això és important perquè la gent veu que 
col·laborant una miqueta, li dóna sentit. Quan fem una reunió del consell de 
cultura i proposem, no només l'Ajuntament proposa el que vol fer sinó diu com 
poden ser les coses, a partir d'aquí les entitats proposen moltes de les coses que 
acaben sortint. L'objectiu de l'Ajuntament és ajudar sense posar entrebancs per-
què ells facin el que millor saben.  

Seria possible fer un vial per a vianants a 
la carretera que ens uneix amb Vilade-
cans?  

Per suposat, era un dels nostres compromisos 
electorals i ja s'està complint. Fa dos anys 
vem presentar el projecte, ara s'està complint. 
Fa 10 dies que ja s'ha fet la licitació, aquesta 
finalitza el 20 de novembre, amb lo qual, es 
creu que el 20 de desembre ja sabrem quina 
empresa la farà i a partir del gener comença-
rà. Desprès faltarà que Viladecans faci la se-
va, nosaltres ho farem abans perquè ja hem 
aconseguit els diners i esperem que Viladecans no trigui en fer-ho. 

Quines possibilitats hi ha de millorar l'insuficient transport públic a Sant 
Climent? Ens podríem integrar a l'Àrea de Transport metropolità (zona 
1)? Seria possible tenir comunicació directa amb Sant Boi? Per quan un 
Bus nocturn?  

Tot el tema del bus i la comunicació depèn del volum de la ciutat. Nosaltres es-
tem fent estudis per veure quin és el nivell d'ús de l'autobús. Penseu que nosal-
tres acabem d'entrar en aquesta legislatura amb el que és l'entitat metropolitana 
del transport. Tots els municipis que estan dins la primera corona, estan pagant 
un impost i nosaltres de moment no el paguem. Serà l'any que ve quan hi haurà 

El gener 

començaran les 

obres del vial per a 

vianants que unirà 

Sant Climent amb 

Viladecans 
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un estudi per homogeneïtzar-
ho tot. Un dels estudis que hi 
ha i que nosaltres des de Sant 
Climent ja estem treballant, 
juntament amb petits munici-
pis com Begues o Corbera, és 
que amb la T-mobilitat tot ai-
xò estigui integrat. Però no és 
fàcil perquè nosaltres a l'estar 
en una corona on no tenim 
pas a cap lloc, el nivell de 
bus es segons la població. 
Per tant, nosaltres no podem 
tenir un cada cinc minuts. 

El que estem treballant i el que hem sol·licitat és que els petits municipis 
de la corona que ara estem fora de la Zona 1, estiguem tots englobats a la 
mateixa Zona 1 que seria com una àrea metropolitana que és a la que es-
tem dins però que encara anem per fases per entrar. Per suposat que nosal-
tres ja ho hem demanat, el que passa és que això necessita el seu temps. 

L'Ajuntament de Sant Climent pertany a l'Associació de Municipis 
per la Independència, creus que es podrà fer la consulta el 9-N a Sant 
Climent? Que passarà desprès d'aquest moment?  

És una de les coses que tinc més clares: la consulta es farà a Sant Climent. 
Ja no hi ha volta enrere, ja ho tenim tot organitzat, la Generalitat ja ens ha 
enviat els ordinadors i les urnes, la gent està convençuda i els voluntaris 
s'han  apuntat i estan nomenats, pensa que és un procés de participació. El 
problema aquí està amb l'Estat, que no entén que hi ha un sentiment a Ca-
talunya que l'han d'escoltar. I això és el que no 
pot ser. El que farem el diumenge 9 de novem-
bre segur, és que expressarem una opinió i ani-
mo a tothom a venir a expressar la seva opinió. 
Sigui un sí o sigui un no, sense dubtar-ho, per-
què hi comptem tots. El que volem saber és 
què és el que volem. Això és precisament el 
que farem. 

 

“La consulta es 

farà a  Sant 

Climent” 
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Les properes eleccions, la meva generació tindrà l'oportunitat de votar per 
primer cop, només veiem temes de corrupció, etc...Que ens diries per ani-
mar-nos a anar a votar?  

Que no tots som iguals. Aquesta frase de "tots són iguals" és mentida. Hem de 
ser implacables amb els corruptes, es diguin com es diguin i siguin del partit 
que siguin. Encara que siguin dels meus; jo ho tinc claríssim, si algú fica la mà 
a la caixa, a la presó i que torni els diners. Sense dubtar-ho. Per això ens ho 
hem de creure, perquè el mateix que passa a la corrupció, passa a la societat. 
Els corruptes surten de la societat, són un veí més.  
Heu de saber a qui escolliu, a qui voteu. Això sí que és important. Penseu en 
persones que puguin ser honestes o que us creieu i si no les coneixeu, feu per 
conèixer-les. En el nostre cas, a l'alcalde del teu poble tens accés i qui no tingui 
accés a un alcalde és perquè realment l'alcalde no es deixa veure per a la seva 
ciutadania. Els joves ho han de tenir clar, precisament per això, no podem viure 
sense política, perquè lo contrari de la política i de la democràcia són temps 
passats que no eren massa democràtics. 

Seràs el cap de llista del teu partit a les properes eleccions locals?  

Farà dos mesos em van escollir per unanimitat per ser cap de llista. L'assem-
blea local i vilatans em van proposar a mi com a cap de llista, per lo qual, si no 
passa res i si la meva família em deixa que és una part important, doncs inten-
taré ser cap de llista perquè així ho han escollit els meus companys. 

Veus l'alcaldia com el teu sostre o penses en altres metes?  

Per suposat, l’alcaldia. No és que aquí em quedi, però hi ha molta feina a fer i a 
mi m'han votat per ser alcalde però a part, m'ho passo molt bé. Hi ha tantes co-
ses que arreglar, tantes coses a fer. Penseu que l'Ajuntament és la primera ad-
ministració i per tant, quan algú està emprenyat per qualsevol cosa, és impor-
tant que a la primera porta que arriben és la de l'Ajuntament i lo important és 
que l'alcalde estigui allà.  A mi em paren i em diuen: "Has de venir a arreglar 
un carrer que sinó les iaies cauran". Hem de dir-ho, tant lo bo com lo dolent, 
desprès em paren i em diuen: "Escolta, Isidre. Moltes gràcies per informar com 
informes. Informes de tot el que passa" o "Gràcies per no augmentar el deute". 
O per exemple, al ple de la setmana que ve congelarem el IBI per no pujar els 
impostos.  
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Tira còmica 

Si tot fos tant fàcil 

Glòria Fulquet Comas 
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V ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT AMB BAIXÀS 
 

L’any 2009 es va oficialitzar l'agermanament entre Sant Climent i 
Baixàs, una població de la comarca del Rosselló, a la Catalunya 
Nord. Durant aquests anys s'han realitzat activitats i visites per tal 
d'enfortir els llaços d'amistat entre els habitants dels dos pobles.  

Amb motiu del cinquè aniversari de l'agermanament, el passat dissabte 
11 d'octubre ens van visitar els vilatans de Baixàs i durant tot el dia es 
van dur a terme varies activitats festives, començant per la rebuda de la 
comitiva de Baixàs a l'Ajuntament i la visita a l'Església Parroquial on 
es va fer la Pregaria d'acció de gràcies. Acompanyats dels grallers de 
Sant Climent es van dirigir a la sala d'actes de l'Ajuntament on els al-
caldes dels dos pobles van fer un discurs i es van intercanviar petits de-
talls i tots els assistents van brindar amb vi del poble baixenenc.  

Seguidament es va inaugurar una placa al parterre dels ceps de Baixàs a 
la Rambla Riera i es va fer un dinar de germanor al Casal de Cultura. 
Per la tarda va seguir la celebració a l'Església amb la projecció d'imat-
ges dels 5 anys de l'agermanament i un concert de la Coral La Vall.  

                         Foto de germanor dels dos pobles    (Foto video Torras) 
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Parlem amb l’alcalde de Baixàs, el Sr. Gilles Foxonet. 

Estàs content amb l'agermanament de Sant Climent i Baixàs?  

Estic molt content amb l'agermanament, ja que és bo pels pobles de 
Sant Climent i Baixàs. Avui és un dia de festa pel cinquè aniversari de 
l'agermanament, és una bona causa per pau, salut i tot el poble de Cata-
lunya. 

Com vas conèixer Sant Climent? 

Vaig conèixer Sant Climent per la cirera, la qualitat d'aquest poble, per 
l'alcalde i per la cultura. Vaig venir per primera vegada al 2009. 

Des de quin any ets alcalde de Baixàs? 

A Baixàs sóc alcalde des de l’any 2001. 

També parlem amb Renée Tarrius, component clau de l’ager-
manament dels dos pobles. 

Com va néixer l'agermanament entre Sant Climent i Baixàs? 

Jo fa uns anys que sóc el president de la Federació Sardanista a la Cata-
lunya Nord i com a sardanista tinc molts contactes i amics amb els sar-
danistes d'aquí Catalunya. Per això jo coneixia molt bé el president d'a-
quí de la Catalunya Sud i el meu batlle em deia: “Renée, jo voldria que  
féssim un agermanament amb un poble de la Catalunya Sud. Tu que 
vas sovint allà amb les sardanes, mira si pots trobar una cosa o una al-
tra”. Jo mai no havia vingut a Sant Climent. El president de la federa-
ció sardanista de Catalunya em va trucar i em va dir: “Renée, penso 
que tinc l'Ajuntament que et cal per fer l'agermanament amb Baixàs. Et 
convido a Sant Climent de Llobregat a festejar, quan el poble sigui ciu-
tat pubilla de la Sardana”. Llavors vem venir a fer la festa aquí i em va 
presentar l'alcalde, el Domènec. De seguida vem simpatitzar ja que ell 
també estava molt a favor de fer un agermanament així i d'un dia a l'al-
tre la cosa es va fer sola i vem arribar l'any 2009, quan vem fer el pri-
mer acte d'agermanament a Baixàs. Així és com va néixer l'agermana-
ment de Baixàs i Sant Climent. 
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Què és l'USAP? 

L'USAP a la Catalunya Nord, a Perpinyà, és el Barça d'aquí. És "més 
que un club" també. És una passió del poble pel rugby. L'USAP ha vin-
gut a jugar a Barcelona un campionat d’Europa contra un equip que era 
francès també i vet aquí com tot el poble de Sant Climent varen venir 
amb nosaltres al partit a Montjuïc. Va ser una de les primeres trobades 
entre gent dels dos pobles. 

Què penses de la Festa de les cireres? 

Des de 2008 mai no he fallat a cap Festa de les cireres. Em sembla ma-
quíssima. És tradicional, una festa que m'agrada perquè dóna idea de la 
vida d'un poble de pagès. Sant Climent no pots dir que és una ciutat in-
dustrial. Els veterans sempre em diuen que Sant Climent sempre ha vis-
cut de la terra, igual que a Baixàs que no existeix res més que la vinya 
des de fa segles i segles. 

Un poble viu de les cireres, un altre de la vinya... 

Lo d’avui també és un acte importantíssim. Un poble que viu de les ci-
reres i un altre que viu de la vinya, fan intercanvis. Uns van plantar 
ceps en el poble de les cireres i els altres van plantar cireres al poble 
del vi. És un símbol de fraternitat entre els pobles.  

                     Els dos alcaldes inaugurant la placa    (Foto video Torras) 
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Llom farcit amb cireres 
 

Ingredients: 1 i 1/4 de llom, sal, oli // Farcit: 1/4 Kg. de carn de pollastre, 200 gr. de carn magre, 

2 fetges, 1 cervell, 1 ceba, 1/2 Kg. de cireres sense pinyol, farina (un polsim) 1 got de licor de ci-

rera // Gelatina: 1/4 l. d'aigua, 30 gr. de sucre, 4 fulles de gelatina, 12 cireres madures 

Preparació:  Iniciem la preparació del plat atenent primer el farcit.  Per a fer-ho barregem 1/4 

Kg. de pollastre i 200 gr. de carn magre amb el fetge, i ho posem en una paella amb oli per rostir

-lo. Quan estigui a mig fer li afegim la ceba i el cervell i ho deixem acabar de coure. Un cop cuit, 

ho passem per la picadora i ho reservem per més tard. 

Seguidament trinxem 1/2 Kg. de cireres i les afegim al farcit, barrejant-ho bé i ho tornem a posar 

a la paella, lligant-ho amb un polsim de farina. Ho deixem refredar i farcim el llom (que haurem 

salat anteriorment). 

En una cassola amb oli daurem el llom a foc viu i després el posem al forn, amb foc suau, fins 

que s'acabi de coure. El trèiem del foc i el deixem refredar a la nevera. 

Mentrestant preparem la gelatina, posant en un pot 1/4 d'aigua, les 12 cireres i els 30 gr. de su-

cre. Ho deixem bullir entre 5 i 10 minuts i després ho deixem refredar una mica. Després hi afe-

gim  la gelatina (remullada) i ho remenem bé fins que quedi tot ben desfet, deixant-ho refredar 

a temperatura ambient. Utilitzarem aquesta gelatina per pintar el llom, donant-li varies capes.  

Per guarnir el plat, el podem acompanyar amb unes cireres en almívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepta original de la Mª de Cinta Fornós Carles 

CUINEM AMB ... Mª CINTA FORNÒS 
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 LES NOSTRES ENTITATS  

Colla de GEGANTersS I GRALLERS DE SANT CLiMENT 

La Colla de Geganters i Grallers de Sant Climent de Llobregat fan ballar 
el Climent i la Roser per tot arreu i l’any 2001 es va batejar la Llúcia. 
L'any 2003 s'estrenaren els dos nous capgrossos de la colla, el Sol i la Llu-
na, afegint-se al Patufet i la Col. 

El Climent i la Roser van ser construïts al taller Can Boter de Tiana i el 19 de 
juny de 1993 es van batejar durant la celebració de la primera trobada gegante-
ra, els seus padrins van ser els gegants d’Olesa de Bonesvalls:  el Joan i la Mar-
ta. 
 

Des de llavors, la tercera setmana de juny es celebra cada any la trobada gegan-
tera a Sant Climent, on els amics del Climent i de la Roser ens diverteixen amb 
els seus balls. 
La Llúcia va ser batejada durant la Trobada de Gegants de Sant Climent de 
l'any 2001 i va ser construïda al Taller Sarandaca de Granollers, igual que el 
Sol i la Lluna, que es van afegir a la colla al 2003. 
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El Climent té un pes de 48 quilograms i una alçada de 3'75 metres, mentre que la 
Roser és una mica més lleugera, pesa 45 quilos i fa deu centímetres menys. La Llú-
cia té un pes de 8 quilos i una alçada de 2'10 metres, perfecte perquè la canalla pu-
gui fer-la ballar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'any 2010 va arribar a la colla el Siscu, un gegantó construït per la mateixa colla 
de gegants, amb un pes de 20 quilos i una alçada de 2’75 metres. 

Una data important a la història dels nostres gegants va ser l'últim cap de setmana 
d'octubre de 2001, amb la celebració de la IV Trobada de Gegants del Baix Llobre-
gat amb la presència de en Treball i na Cultura, gegants de Catalunya. El 28 d'octu-
bre de 2001 el Climent va ser envestit Hereu del Baix Llobregat, títol que va rebre 
de mans d'en Martí de Pallejà, cedint-lo l'any següent a en Joan Pi, gegant de Sant 
Joan Despí. 

Una altre data important va ser durant la celebració dels quinze anys dels nostres 
gegants, al juny de 2008 es va fer una trobada nocturna, amb l'assistència dels seus 
padrins. 
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Pels 20 anys la nostra colla també van fer festa grossa, amb l' inauguració de 
l'exposició "20 anys de Gegants de Sant Climent". Al Casal de Cultura es va fer 
l’Exposició “Gegants de paper", cedida per la colla de Gegants de Rubí. La 
Trobada gegantera va anar lligada a la 5ª Mostra de Grups Folklòrics i també 
ens van acompanyar els gegants de Catalunya. 

Parlem amb l’Àlex García, President i Cap de colla a la sortida que van 
fer a la Festa dels Súpers. 

Foto de família dels geganters i grallers de Sant Climent 
 

Qui va proposar venir a la Festa dels Súpers?  

Vem insistir nosaltres, ja fa tres anys que ho demanem. Això es gestiona des de 
l'Agrupació de geganters de Catalunya però només poden venir quatre colles 
cada any, dues el dissabte i dues el diumenge. Fa tres anys que ho demanem i 
com ho van fent mig per sorteig. aquest any ens van dir: "bueno va, fa molt 
temps que insistiu i no us ha tocat, doncs aquest any podeu venir". 
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És el primer any que veniu?  

Fa molts anys, crec que va ser el 2002, ja havíem vingut però ja feia massa 
anys que no havíem tingut l'oportunitat de tornar.  

Quin era l'objectiu de fer una crida a la gent del poble perquè s'animés a 
venir?  

Fer més goig, aprofitar que és una sortida realment maca, que hi ha molta gent, 
que podem gaudir i que la pogués aprofitar el màxim de gent possible i alhora, 
que es veiés una bona comitiva de color verd acompanyant als gegants de Sant 
Climent. 

Quanta gent ha vingut?  

Segons les inscripcions que vem tenir, érem uns vint nens i de grans compta 
vint-i-cinc o trenta més. En total cinquanta persones.  

A la colla quants sou?  

Quan hi som tots, som una trentena o així però als cercaviles anem uns vint. 

Que teniu pensat per a la Festa Major i quines sortides teniu previstes?  

Per la Festa Major, seguint la línea de l'any pas-
sat, tant els gegants com el ball de gitanes i els 
fomarians farem una crida a la gent per partici-
par a la Festa Major just abans del pregó, farem 
tres cercaviles que acabaran a l'Ajuntament, on 
es farà el pregó. El dissabte pel matí farem els 
balls de lluïment i el diumenge la trobada de ge-
gants amb els nostres grups folklòrics que ens 
visiten quinze colles convidades i que pels ge-
ganters és la festa grossa. 

Quina ha sigut la sortida més llunyana? 

Aquest any hem anat a Falset, que és el lloc més lluny hem anat, i els gegants 
de Sant Climent que jo recordi no han anat gaire lluny però si tot va bé, al pont 
de l’1 de maig de l’any que ve anirem a Pamplona i serà el primer cop que sor-
tim de Catalunya. 

L a  c o l l a  d e 

geganters i grallers 

està preparant una 

sortida a Pamplona  
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El Toni Canals és un dels geganters que forma part de la colla des del co-
mençament, l’any 1993, parlem amb ell de les seves vivències. 

Com recordes el bateig dels gegants l’any 1993? 

El recordo amb molta il· lusió per part de tota la colla, ja que era la primera ve-
gada que teníem gegants al nostre poble. 

Veure al Climent com a Hereu del Baix va ser bonic, com va viure la colla 
aquell any? 

Ho vam viure amb molta satisfacció, ja que era una festa molt gran, amb més 
de 60 gegants convidats, per un poble tant petit com el nostre, que no feia ni 10 
anys que tenia gegants. Tot i això, va ser un any de molta feina per tota la colla. 

Has acompanyat al Climent i la Roser per molts pobles, quines anècdotes 
ens pots explicar? 

Recordo un dia que vam anar a la Trobada d’Olesa de Montserrat i no trobà-
vem on era la plantada de gegants, així que vam anar a comissaria a informar-
nos i ens van dir que la trobada havia estat la setmana abans. 

Una altra anècdota que recordo va ser anant a la Trobada del Prat de Llobregat. 
Ens dirigíem cap allà quan al passar per les bandes sonores la llança del remolc 
es va trencar i el cotxe va seguir endavant sense ell. Sort d'un membre de la co-
lla que va anar a buscar un camió grua per carregar el remolc i dur-lo un altre 
cop a Sant Climent. 

Quin són els llocs més allunyats que heu visitat? 

Ens hem mogut per tot Catalunya: des de pobles del sud com Ulldecona 
(Tarragona) fins a pobles del nord com June-
da (Lleida). 

Quin futur els hi veus als nostres gegants? 

Jo penso que els hi espera un futur molt llarg 
i bo, perquè actualment la colla està formada 
per molta gent jove amb ganes de seguir. A 
més, també hi ha molta canalla, que són el fu-
tur de la Colla gegantera de Sant Climent. 

A Sant Climent els 

gegants tenen futur, 

els joves i la canalla 

apreten fort 
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EL RACÓ D’EN JAUME 

Trobareu en aquest poble 

Pixoles i Cagarrets, 

Ratolins, Nyeufes i Figues, 

Tits, Bous,Penyes i Silets. 

Ranes, Silos i Ranetes, 

Boques, Susus i Marquès, 

Vallaques, Tons i  Grivetes 

i Polits , i Pastorets. 

Rondan, Zones i Tinons, 

Dominguets, Reis i Sapats, 

Ponsems, Premes , Currutacus, 

Pirris, Sants i  Balanxarts. 

Masturies, Maria- Agnetes, 

Guileres, Diamants i Sics, 

Riguló, Punxes i Sastres, 

Sardines i algun Rei Xic. 

Rotllats, Negus i Cacacs 

Hi ha Bordes i Bordetes 

Damià  , Burro i Moret , 

i Carxans i Catinets, 

Sacots, Mosquits i Metges, 

Matagats , Botxes ,Rieres 

Bartroldos , Maia i Pinet. 

i tambe‚ un Caça Pets. 

Querc, Buló,  i Patuel, 

Mitjà , Pedrals , Carboner, 

Pera Coix, Cargol, Mundetos , 

Caldetes i Masover. 

Perdigués i Perdigueres, 

Bonhome, Cuiro i Cuiretes, 

Gaietanos i Xatetes, 

Facsiosos, Prims i Sisets. 

Xotis , Tallades, Marrates, 

Galàn , Sagasta i Bieló                               

Nenes , Serenos i Nofres 

Basarans ,el Patató, 

un Carnicer i un Sisó, 

Tampoc tenim que oblidar 

que hi ha Metro i Caixer, 

Ensevarots i Vitanya 

Seguet , Vistes i Baster. 

I com a noms patronímics 

que podreu trobar aquí, 

la Sivina, el Demetrio, 

la Floreta i l'Agustí. 

I en un cantó de la plaça 

hi trobem a cal Magí, 

Forns, Feus, Boi i Morgades 

La Cando i a cal Melcior, 

l' Aleix, Cases i Roberto 

i també el Pepet Bufó. 

D'  Eduardos, una pila,                                                       

Cal Felix, a cal Moisès, 

També es troba can Solanes 

que ara es diu a cal Baqués 

Hi ha cal Mas i can Molins 

i a cala Juliana.                                                                                

can Bonet i can Feliu, 

i a cala Xica Galana. 

Hi poden trobar Canaris 

a la Torre Montserrat, 

i molts podrem recordar-nos 

de cal Fuster i Refilat. 

Són cases que trobareu 

si pregunteu a la gent 

el dia que viatgeu 

al poble de Sant Climent  

 

Jaume Fulquet   23-04-1.992 
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El Grup Escènic Sant Climent ha representat l'obra Un, dos,tres, el musi-
cal, inspirada en el concurs de televisió que va ser un referent de la televi-
sió dels anys 80, han fet una versió fresca i juvenil davant un nombrós pú-
blic, que va sortir molt satisfet.  

Sota la direcció de dos 
joves directors, l'Albert 
Canals i la Rebeca Pérez 
Hinojosa el Grup Escè-
nic Sant Climent va por-
tar a terme quatre grans 
actuacions, després de 
mesos d'assajos va arri-
bar el moment d'aixecar 
el teló. 

En arribar al Casal érem rebuts per l'Albert i la Rebeca, juntament amb les tres 
"supertacañonas", la Paquita Núñez, la Gloria Reina i el Salvador Higueras,  
que donaven pas a la Mayra Gómez Kemp, interpretada magistralment per la 
Isabel Yani, aquesta ens va presentar a les seves secretaries, la Cristina Tugas, 
l'Anna Pascual, la Marina Benítez, la Carlota Berral, la Sara González, l'Aitana 
Ocaña i la Gemma Martínez. 

Les tres parelles concursants eren interpretades per l'Albert Canals i la Xènia 
Vallés, el Joan Espinosa i la Isabel Pastor i la tercera parella per el Josep Marie-
ges i la Mª Teresa Riera. La primera parella va guanyar la primera prova, que 
els hi donava dret a tornar la propera setmana. Les dues parelles restants es van 

enfrontar en una divertida prova per tota la 
sala, amb la col·laboració del públic, el 
Josep i la Mª Teresa van ser els guanya-
dors i van passar a la subhasta. 

Gran actuació de la 
Isabel Yani interpretant a 
la Mayra 
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La subhasta va començar amb un ball de les secretaries, seguidament l'actuació 
de Mecano, amb l'Aitana Ocaña, el Biel Bosch i el Domènec Tugas amb la can-
çó Hawaii Bom-
bai, desprès unes 
divertides Objeti-
vo Birmania, amb 
la Montse Ful-
quet, la Isabel 
Pastor i la Rebeca 
Pérez donaven 
pas a la Paloma 
San Basilio, la 
Xènia estava 
acompanyada del 
Pau Canals, l'An-
na Pascual, el Biel 
Bosch, la Sara 
González, la Car-
me Trujillo, la Sara 
Higueras, el Do-
mènec Tugas, la 
Mónica Giménez, 
el Martí Gramunt i la Marina Aros. 

Després de la mitja part, en que es va fer la rifa d'una panera, la Bombi, amb la 
Eloisa Navarrete va posar el seu toc picant a la nit, donant pas al Miguel Bosé, 
amb un gran Joan Espinosa acompanyat de la Marina, la Carlota i la Gemma, 
seguidament la Montse Fulquet donava vida a la Jennifer Rush, amb la Cristi-
na, l'Anna i la Carlota. 

A continuació una actuació memorable de Madonna i la seva doble, encarnats 
per la Paquita Núñez i el Samu Garcia. L'Albert Canals, amb la Xènia, l'Anna, 
la Carlota i la Cristina realitzava una parodia molt real de Tino Casal, seguida-
ment el Joan Espinosa i el Sergi Vendrell interpretaven magistralment al Duo 
sacapuntas, la Rebeca va representar la Mª Jesús i els seus "pajaritos" eren el 
Pau Canals, la Carme Trujillo, el Domènec Tugas, la Marina Aros, el Martí 
Gramunt, la Sara Higueras, la Mónica Giménez i el Biel Bosch. 

La Rebeca, la Isabel i la Montse van fer una 

gran actuació posant-se a la pell del conjunt 

Objetivo Birmania. 
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Una altra excel·lent actuació va ser la de Alaska, representada per la Eloisa Na-
varrete, acompanyada de la Montse Fulquet i la Isabel Pastor, el Joan Espinosa 
i el Sergi Vendrell. L'ultima actuació la van portar l'Esther Gómez, el Sergi 
Vendrell, el Joan Espinosa i la Glòria Reina, interpretant a Mocedades. 

Mentre succeïen aquestes actuacions, els concursants anaven perdent premis a 
la subhasta: alguns bons, com un viatge a Estats Units, un apartament o 60.000 
Euros, i altres menys bons com dos sacs de menjar per ocells, un llançament 
amb paracaigudes o unes entades per anar a San Isidro. Finalment es van portar 
a casa el premi estrella, la Cirererta. 
No menys important va ser la tasca de la Regina Yani, la Belén Morales, la Nú-
ria Igualada, el Jordi Ollé, la Mª Angels Palós, el Climent Montserrat i l'empre-
sa OCSID. 
En definitiva, felicitar al Grup Escènic 
Sant Climent per la bona feina feta, 
portant aquesta obra al nostre poble, 
portant-nos als més joves un concurs 
que no coneixíem i als més grans fent 
rememorar altres temps amb una forma 
diferent a l'actual de fer televisió.  

Felicitem al Grup Escènic 
per posar en marxa un 
musical fresc i divertit, 
basat en un programa de 
televisió dels anys 80 
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Parlo amb la Rebeca Pérez Hinojosa i l’Albert Canals Fulquet, els joves 
directors del musical Un, dos, tres 

Com va sorgir la idea de fer l’obra? 

Rebeca: doncs quan vem 
acabar el "Te’n recordes", 
que va ser l’altre musical 
que vem fer amb el Grup 
Escènic, va haver-hi gent 
que es va engrescar molt i 
va sorgir la idea de fer un 
altre musical, i des de lla-
vors, s’ha estat preparant. 

Albert: portem ja des de 
l'estiu de l’any passat fent 
el guió, actuacions, perso-
natges... mirant-nos-ho tot. 
Al gener vem presentar el projecte, els hi va agradar i vem començar ja a anar 
en serio i a assajar. 

Exactament quan veu començar a assajar? 

Albert i Rebeca: El gener vem fer les reunions i el febrer i març ja assajàvem. 

Quantes persones formeu part del Grup Escènic? 

Albert: Dalt de l’escenari uns trenta, i desprès al darrere, entre maquillatge, 
vestuari, il· luminació, so... som quaranta en total per aquesta obra. 

Teniu pensat fer més obres o musicals de 
cara al futur? 

Rebeca: Nosaltres sempre estem treballant. 
Ara hem estrenat aquesta però ja s'està 
pensant en la següent. Llavors s'està bus-
cant quina obra volem fer, qui vol partici-
par...llavors quan acabem aquesta obra, ens 
reunim tots i es mira qui vol fer la següent. 

A l’estiu passat ja 
estaven preparant el 
musical, enllestint el 
guió, les actuacions… 
per tal que tot sortís a 
la perfecció 
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Teniu pensat fer un altre musical? 

Albert: El musical més tard perquè porta més feina, és una currada. Ara hem 
acabat un i estem una mica "cremadots". Tenim ganes de seguir però volem 
descansar, fer un any sabàtic i d'aquí dos anys tornem. 

Rebeca: penseu que preparar un musical porta un parell d'anys. Quan vem aca-
bar el "Te’n recordes?" ja vem començar amb la idea de fer el següent i ima-
gina’t, ja portem dos anys o així...doncs cada dos anys en surt un. Ara, de mo-
ment, si surt algú amb ganes de tirar endavant el següent...però de moment, no 
hi ha voluntaris.  

Que creieu que aporta el teatre a Sant Climent?  

Albert: cultura.  

Rebeca: penseu que a Sant Climent, mol-
tes activitats per la nit, per tothom: per pe-
tits, per grans, per gent gran, gent d’aquí, 
gent de fora...no n’hi ha moltes. Llavors 
quan fem l’obra doncs és com un esdeve-
niment molt important. De fet avui hem 
estat preguntant quanta gent ha vingut i 
entre adults i infants doncs han vingut unes 800 persones del poble, contant que 
som 3.500 habitants, el tant per cent és molt bo. 

En un principi, quan veu començar tot, veu pensar que hi hauria tanta 
afluència de públic?  

Albert: home, èxit el teníem una mica assegurat, si haguéssim pensat que no 
tindria èxit, directament no l'hauríem pensat ni l'haguéssim treballat tant. O si-
gui, ja teníem el públic fidel, el que sempre ve i moltíssima gent ens pregunta-
va: "Quan fareu el musical?", llavors una mica sí ens ho esperàvem, algunes 
persones ens imaginàvem que vindrien però bueno, estem molt contents. 

Rebeca: Els musicals sempre aporten molta afluència. Èxit? Sí, teníem el pre-
cedent de l'anterior que va anar molt bé, sabíem que a la gent li agradaria molt i 
que en vindria molta però clar, ha vingut molta més gent que a l'anterior. Vol 
dir que la gent ha començat a parlar, que s'anima...i també la gent de fora, no 
només de Sant Climent, que també és molt important. 

‘Un, dos, tres el musical’ 
ha tingut una assistència 
de vuit-centes persones a 
les quatre sessions 
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També tinc l’oportunitat de parlar amb la Isabel Yani, acostumada a posar
-se davant el públic i que ha fet magistralment el paper de Mayra. 

Quan els directors et van presentar el projecte, què vas pensar? 

Vaig pensar que era l'oportunitat 
perquè hi hagués molta més gent, 
de totes les edats, hi ha una gene-
ració nova que s'ha involucrat en 
el teatre i tot i que vaig pensar 
que hi havia una part negativa i 
era els horaris dels assajos perquè 
els nens se'n van a dormir massa 
tard i estudien i són moltes hores 
i molt sacrificat..., però el resultat 
ha valgut la pena. 

Que sents al tenir un dels papers amb més pes de l'obra? 

Sento molta responsabilitat perquè tot i que és un hobbie, jo sempre he dit que 
això inclou que has de posar el màxim de tu mateix i en el meu cas, que he 
d'estudiar molts guions...però a mi m'agrada, particularment m'agrada molt. 

Quan vas començar al món del teatre? 

Vaig començar al món del teatre al 2003, tot just fa onze anys. El que passa és 
que en aquests anys hem fet moltes obres i he participat en totes elles i per 
molts anys més. A seguir. 

Com són els moments previs abans de pujar a l'escenari? 

Amb molta adrenalina, amb molts nervis, i qui digui el contrari és que realment 
no li agrada el teatre. És igual els anys que faci que fas teatre, sempre has de 
tenir aquells moments de nervis, de tensió i de disfrutar quan poses el primer 
peu a l'escenari. I desprès ja està, ve el relax, et deixes anar i quan veus que el 
públic t'acompanya, és molt fàcil. 

Tens algun ritual abans de pujar a l'escenari? 

No, jo no en tinc cap. Aquell dia intento estar relaxada, alguna til· la sí que cau. 
Però res en especial.  
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                        EDITORIAL                

 

Bones a tots i totes! 

Arriba el segon número de l'Almafà i abans de tot, m'agradaria fer-vos un resum del pri-

mer: hem tingut un total de 428 visites i aquestes arriben, a part d'Espanya, des de Xile, 

Andorra, França, Sèrbia, Anglaterra i Bèlgica! Aquest era un dels objectius de fer la revista 

en format digital, aconseguir que tots aquells climentons i climentones que viuen fora tin-

guin a mà noticies del seu poble. 

El mes de novembre hem estat de festa, de Festa Major d'hivern! Les entitats han tingut 

tot el protagonisme durant els tres dies. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb en Ge-

rard Solís, en Roger Belmonte i en Jordi Roda, hem après una mica més sobre els Fomari-

ans Diables...i molt més! 

L'Almafà va creixent i en aquest número més vilatans s'han animat a deixar la seva em-

premta. En Jaume i la Glòria Fulquet segueixen col·laborant amb nosaltres, juntament 

amb les fotografies de la Montse Fulquet i del Isidre Sierra i a ells s'hi han sumat l'Alba 

Martin que ens ha escrit sobre els 35 anys de la biblioteca, el Climent Salinas que ens ha 

enviat uns versos del seu llibre Somnis - Sueños i el Joan Espinosa que ens ha fet una deli-

ciosa fideuà i ens dóna la possibilitat de llegir la seva novel·la titulada Mitges veritats, que 

podrem llegir per capítols, els dos primers arriben aquest mes. Sabeu que tots teniu el 

vostre racó a la revista per dir quelcom! 

Per últim, m'agradaria que tothom estigués al cas de l'Almafà, per tant, us animo a publi-

citar la pàgina de Facebook als vostres contactes. 

Espero que us agradin els continguts d'aquest número! 

Carla Martínez Campamà 

Il·lustració de Glòria Fulquet 
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LA CONSULTA, UN EXEMPLE A SANT CLIMENT 

Va arribar el 9 de novembre i a Sant Climent es va viure una gran 

jornada democràtica, sense incidències destacables i amb un ambient 

festiu. 

Els resultats a la nostra població van ser els següents: 

ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTU 

Els voluntaris  que van fer possible la 

Consulta a Sant Climent 

Sí - Sí :  1.194 vots. 

Sí - No:    163 vots. 

Sí - Blanc: 11 vots. 

No :            65 vots. 

Blanc:          9 vots. 

Altres:        46 vots. 

72ª Trobada de la pagesia del Baix           

Llobregat 

El passat dia 8 de novembre, representants 

dels pagesos de Sant Climent van participar 

en la 72ª trobada de la pagesia del Baix Llo-

bregat celebrada al monestir Montserrat. Tots 

ells van voler demostrar que segueixen treba-

llant pel producte de qualitat i de proximitat 

a la comarca. 
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Us recordem que les dependènci-

es de la Policia Local han sigut 

traslladades als baixos de l’Ajunt-
ntament per les obres de rehabili-

tació que s’estan portant a terme a 

les actuals instal·lacions. 

ALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT 

Les obres del poliesportiu segueixen en marxa i 

els obrers treballen de valent per poder tenir-lo 

acabat quan abans possible. No obstant, les plu-

ges han endarrerit el procés uns quinze dies i per 

tant, no estarà disponible aquest mes de desem-

bre com estava previst sinó que s'haurà d'esperar 

fins la primera quinzena de gener. Recordem que 

els equips estan utilitzant la pista de l'escola, tot i 

que aquest mes s'han cancel·lat entrenaments i 

partits a causa de la pluja i la humitat. Foto: Isidre Sierra 

El Gran recapte, a Sant Climent 

L'últim cap de setmana de novembre Sant Cli-

ment va col·laborar amb el gran recapte del Banc 

d'aliments, van ser mes de 800 quilos de menjar 

els que vam recollir per ajudar els mes necessi-

tats. Una gran tasca feta per voluntaris, sense ells 

i elles no hagués estat possible. 

Foto: Isidre Sierra 
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ENTREVISTEM A... GERARD SOLÍS 

Entrevistem a Gerard Solís, xef del restaurant El Racó, autor del llibre Bojos per les cire-

res, considerat com la millor Monografia culinària del Món en el Gourmand World Cook-

book Awards 2005, creador del licor de cireres Karesia, Cirera d’Or de Sant Climent, últi-

mament l’hem vist al programa de TV3 Cuines i ha  participat a la prestigiosa fira de turis-

me World Trade Market 2014 de Londres. 

 

 
Vas néixer al restaurant, vas créixer entre fogons i has madurat a la cuina, en algun mo-

ment has pensat en no ser cuiner? 

No, la veritat és que no, en no ser cuiner no. El que sí pensat a vegades és fer una altra cosa però 

sempre relacionat amb la cuina. L’esforç és mantenir-te en el mateix lloc tants anys. Hi ha una 

besant força sentimental que és la família, els pares, els fills...tots aquí. M’he creat aquí i espero 

que els meus fills tinguin el mateix que he tingut jo, perquè estic bé. Referent al món professio-

nal, potser algun dia penso: “ostres, podria haver fet això”, però em sacrifico. 

El 2005 vas escriure amb la Laura Gosalbo el llibre “Bojos per les cireres”, com va néixer 

aquell projecte? 

 

MOLT PERSONAL 
Gerard Solís va estudiar a 

l’Escola d’Hosteleria de 

Barcelona, està casat i té 

una filla, la Jùlia, i un fill, 

el Guillem. El seu hobbie 

es la gastronomia, perquè  

la seva professió va 

lligada a la seva vida. 
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Aquest projecte va néixer perquè el 2005 ja deia uns deu anys que jo ja estava fent plats amb cire-

ra. El motiu d’utilitzar cireres és perquè sempre he cregut amb el producte de proximitat, que ara 

està molt de moda i tothom l’utilitza. 

Per què s’ha posat de moda el producte de proximitat? 

 El producte de proximitat és important perquè vol dir que està a prop i no pateix molts canvis d’-

elaboració si t’ho cullen i t’ho porten. En canvi, si t’ho han de portar de l’altra banda del món vol 

dir que ho han de congelar i ja perds qualitat. Últimament in-

sisteixo molt en la proximitat amb el productor, si tens la pro-

ximitat amb ell pots aconseguir un producte diferent de tot-

hom, que és el que jo he aprofitat amb la cirera. Al tenir el pro-

ductor a prop li faig collir les cireres madures, verdes, d’una 

varietat o una altra, si vaig al Mercabarna he de comprar el que 

hi ha. Jo no demano ni que la cirera sigui vistosa ni gran, jo 

potser vull una cirera que faci suc o una cirera que quan li tre-

gui la cua no faci ferida i per tant no perdi l’aigua, per fer el 

licor per exemple. Aquest és el meu concepte.  

Utilitzes les cireres com mai s’havien utilitzat, quants plats has creat amb elles de protago-

nista?  

Quan vam fer el llibre, eren més de quaranta, ara que fa quasi deu anys que vam fer-lo, jo crec 

que el doble. Potser plats no són el doble perquè més que fer plats, últimament la tendència de la 

cuina és crear coses que pots utilitzar com tècniques noves que han sortit del Ferràn Adrià per 

exemple o de gent que ha innovat molt. Hi ha conceptes de cuina que fa quinze anys no hi eren, 

com el concepte d’aire o fum. També hi ha tècniques que s’han posat a la nostra disposició que fa 

quinze anys tampoc existien i ara a l’aplicar-les, revoluciones el plat.  

També vas crear amb la Montse Mascaró el licor de cireres Karesia, va ser complicat fer un 

licor partint de la cirera? 

La cirera en el cas de la Karesia no és complicat perquè la Ka-

resia no deixa de ser una ratafia. O sigui la seva elaboració és 

una maceració no és un licor. De fet, la Karesia neix perquè vo-

lem destil·lar la cirera i fer kirsch però els seus costos d’-

elaboració són molt cars perquè la fruita és molta cara i quan 

fas una destil·lació, de les quatre que has de fer, només aprofi-

tes les dues del mig, no val ni la primera ni l’última. Llavors el 

rendiment que li treus a una destil·lació és molt baix. Fer un licor de cirera al 100 % és molt difí-

cil de vendre perquè seria molt car. Per aquest motiu es va decidir fer una ratafia que no és més 

que una maceració, això és més senzill. 

El que ara et diré és una primícia: la Karesia que sortirà aquest últim any l’hem adaptat a la nor-

mativa nova de les ratafies. El concepte de ratafia no estava legislat sinó que eren els licors que 

feien a cada poble amb el que tenien. Ara ha sortit una legislació específica per les ratafies i 

aquests any, l’última collita l’hem adaptat a la legislació vigent, així que la pròxima remesa que 

surti de Karesia serà una ratafia amb cireres, perquè això té més mercat que no el licor de cirera. 

“La importància la 

té la proximitat amb 

el productor” 

“La Karesia aquest 

any farà un canvi 

en la seva evolució” 
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Has guanyat premis nacionals i internacionals, la teva cuina és altament reconeguda per la 

seva qualitat, però podem disfrutar dels teus menús amb un preu econòmic, quin tipus de 

cuina t'interessa? 

La cuina de disseny que coneixem tots és caríssima, sóc dels que 

reconec que no és rentable. Una cuina on tu vas a dinar i et cobren 

tant i dius: “ostres, sembla que hagin de guanyar molt els restaura-

dors”, segurament és la cuina menys rentable i la que menys diners 

deixa perquè el públic és més exigent, has de donar-li molta cosa 

per justificar-li aquest preu. Jo mai m’he obsessionat amb el tema 

de la cuina aquesta que diuen d’avantguarda, jo crec que el secret de tenir èxit o d’agradar més a 

la gent és ser el que ets. 

La gent em pregunta: “Quan et donaran l’estrella Michelin?”, doncs bé, aquest premi a més de 

que te l’han de donar, el cuiner també l’ha d’anar a buscar. Quan ets professional saps quins parà-

metres has de complir perquè puguis estar nominat. Evidentment, jo aquí no compleixo molts 

perquè no tinc molts requisits dels que es demanen, tinc molt volum de feina... 

El que sí que és veritat és que crec que aquest és un projecte que fa 42 

anys que està obert, mantenir-te amb ell tant de temps és un èxit brutal. 

Jo crec que perdre la nostra identitat seria un error perquè al final el me-

nú de deu euros és rentable. La suma de tot és el que fa que sigui un ne-

goci rentable i jo el que valoro molt del menú és que per exemple, els 

diumenges que paelles, el volum de menjar per emportar que jo faig és 

molt petit però el que sí m’agrada d’aquesta línea de negoci és que a El 

Racó entra tothom i crees una proximitat amb la gent que és el que real-

ment per a mi és lo important i és l'essència del restaurant.  

Donat que El Racó és un restaurant reconegut, per quan un menú o carta adaptat/da per 

als vegetarians? 

M’acabes de fer una pregunta que és molt interessant perquè ahir mateix vam tenir una noia vege-

tariana que tenia el problema de si dinava o no dinava. Li vaig pre-

guntar: “Menges peix? Menges ous?” i em va contestar que sí, lla-

vors li vaig dir que podia menjar pràcticament de tot. “T’agraden els 

bolets?”, també em va dir que sí, doncs tenim tots els plats de bo-

lets. Si hi ha uns bolets que van amb pernil, doncs li faig sense per-

nil. 

El mateix cas seria amb els celíacs, hauríem de tenir una cuina per a 

ells perquè no pots barrejar les elaboracions ni l’espai. Jo realment 

no puc garantir que quan estic treballant no agafo una pinça per to-

car un producte o un altre o em rento les mans cada vegada quan 

enfarino. És molt difícil quan hi ha un volum de feina gran que et 

pugui garantir això, però sí puc dir-li que vingui a primera hora. Per exemple, hi ha un nen aquí a 

Sant Climent que és multi al·lèrgic i quan vénen ho fan a primera hora, els pares m’avisen, li fre-

geixo les patates per a ell, li faig tota la seva elaboració per a ell i al nen no li passa res. Si vin-

gués més tard quan està el menjador ple jo no li puc garantir que l’oli aquell no ha anat a un altre 

sense voler. 

“La clau és ser 

com tu ets” 

“El Racó és un 

negoci de tota 

la vida” 

“Els 

vegetarians i 

celíacs poden 

venir al nostre 

restaurant” 
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El 2012 neix el col·lectiu CUBAT, nou amants de la cuina del Baix Llobregat units per do-

nar a conèixer la nostra gastronomia,  quins són els propers esdeveniments?  

Ui! Aquesta pregunta és molt difícil perquè l’últim va ser molt sonat! Va ser un projecte molt 

gran i la veritat és que la gent ens pregunta: “La propera com serà?” Perquè clar, si aquesta ha si-

gut tant forta, la gent espera que la pròxima sigui millor i jo crec que serà difícil superar-ho. La 

propera segur que serà com a molt tard al juny, perquè nosaltres fem un acte al junt i un altre al 

novembre i segurament abans farem alguna cosa més. Estem parlant potser de fer alguna cosa po-

pular, això és avançar-me massa al que serà perquè potser no és però la idea ara és baixar el nivell 

a zero. Hem anat a un nivell molt alt perquè s’ha fet una festa molt guapa, un pressupost brutal, 

ens hem gastat tot i la idea d’ara és fer una cosa molt popular, per exemple un esmorzar senzill de 

carn a la brasa per treure’ns l’etiqueta de que tot el que fa CUBAT ha de ser per tot lo alt.  

Quin és l’objectiu de CUBAT? 

La nostra idea és potenciar la comar-

ca i els seus productes. El col·lectiu 

CUBAT neix perquè la mateixa gent 

sempre ens trobem en les sessions 

que fa el consell comarcal, hi ha uns 

quants que coincidim sempre i una 

mica ens mou la mateixa motivació, 

com no podem anar a tot arreu perquè 

els nostres negocis al final són petits, 

doncs neix la idea de dir: “Si en asso-

ciem, sí podem anar a tot arreu. Si jo 

no puc anar, hi vas tu. I un altre dia al 

revés”. Llavors sí podem cobrir tots 

els actes amb una marca que és CU-

BAT. 

Com vas viure l’experiència a la fira de turisme World Trade Market 2014 de Londres? 

Doncs la realitat és que súper bé, tornaria a fer-ho. Fa deu anys, vam fer una semblant a Milà i 

aquesta m’ha agradat molt més. No per res en especial, l’altre em va agradar molt però aquí vaig 

veure més professionalitat. És a dir, tant l’organització com la gent que treballava com els altres 

cuiners, tothom tenia un bon nivell de cuina. A vegades, si la gent no ho té molt ben preparat o té 

dubtes, acabes patint perquè estàs fora de casa. Una cosa és cui-

nar a casa teva i una altra fora. A més, l’hotel era molt gran i 

havies de demanar permís per tot, com si fóssim el govern. 

Quan va acabar el servei ens vam quedar amb la sensació de 

voler fer un altre perquè ens ho havíem passat bé, una mica ac-

celerat perquè es va ajuntar tot en el temps, la festa de CUBAT 

va ser el dia d’abans i quasi no vam dormir però l’experiència 

va anar molt bé. Tornaria a repetir-la perquè va ser molt xula. 

Tots els plats que hi havia els haguéssim firmat. Cadascú feia 

els seus plats però tots tenien un nivell molt guai. 

 

“Ens ho vam pasar 

bé treballant a 

Londres” 
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T’hem vist molt relaxat a “cuines” de TV3, com et trobes davant les càmeres? 

La processó va per dins. La veritat és que vas acumulant experiència i al no ser la primera vega-

da, ara ho veig des d’una altra perspectiva, encara que quan em poso davant de la càmera sempre 

és nou. És el mateix que quan la gent em diu: “Desprès de tants anys ja...”, i jo els hi dic: “sí, però 

cada diumenge que El Racó està ple, sóc nou igual que el primer dia”. Vull dir, has de fer-ho bé 

cada dia, al final jo dic que el nostre ofici és com el dels futbolistes, nosaltres juguem un parell de 

partits al dia i hem d’estar al 100 %, la gent no et perdona perquè el que ve a dinar ve un dia i vol 

que ho facis bé.  

A “Cuines”, com he anat unes quantes vegades ja sé com és. O sigui, és molt diferent quan saps 

on vas, jugues una mica a casa i preveus una miqueta. Potser sí que l’última ha sigut més fàcil 

perquè ja sabia on anava encara que l’equip de gent que ho fa ara és una altra que amb la que ha-

via anat abans, però més o menys bé. 

Quin menú ens suggereixes per Nadal? 

Per Nadal està clar, el platillo. Qualsevol bestia de ploma, un ànec o un pollastre de pota blava o 

de corral, cadascú amb les seves possibilitats econòmiques, que triï el seu bitxo i acompanyat 

amb el platillo. Primer perquè representa molt la cuina catalana, els 

productes d’aprofitament perquè es feia amb el que la gent tenia i té 

un sabor del que realment és la zona, que és molt important i segon 

perquè el platillo és un plat que pots fer el dia abans i guardar-lo i el 

dia de la festa pots anar a ballar i el dia següent l’escalfes i el tens a 

punt. Jo sempre dic que el platillo és el plat típic. Per Nadal el menú 

ha de ser molt clàssic: l’escudella, els canelons...en dies tant senya-

lats crec que marca més la reunió familiar o la festa que no pas el 

plat. Llavors és millor assegurar-te amb un plat de tota la vida que 

no pas jugar-te-la aquell dia amb el menjar. 

 

 

 

“Jo sempre 

defenso el 

platillo” 

Preparant el platillo per la Festa Major 
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Tens especial il·lusió pel pregó que faràs davant els teus veïns? 

Com diré al pregó, mai havia somiat fer-lo. Il·lusió? Home, el que crec és que la col·laboració 

amb l’Ajuntament o les institucions ha de ser una col·laboració directe perquè al final tots estem 

venent el mateix, al promocionar el meu negoci, promociono també al poble. Llavors il·lusió em 

fa des del sentit de que es reconeix una mica la feina que fas sempre és a través de la teva ombra 

perquè el primer és el negoci però desprès vas a Londres, fas el CUBAT, vas a moltes reuni-

ons...si estàs treballant molt per la comarca, pel poble o per la cultura i la gastronomia, estàs fent 

moltes feines que la gent no veu. Fas moltes hores de fina que no repercuteixen en el teu negoci. 

Jo crec que la il·lusió és perquè reconeguin que estàs fent una tasca que deixa patrimoni cultural 

al poble i per aquesta besant sí em sembla bonic. Però el fet d’anar allà i posar-me davant i xerrar 

doncs em fa una mica de ‘corte’. No obstant, penso que és una mica com a la tele, el primer mo-

ment que aixeques els ulls dius: “uf”, però desprès ja se’t passa.  

Me’n recordo la primera vegada que vam fer una conferència a la universitat de Castelló i quan 

vaig sortir a la sala estava plena de gom a gom, jo mai havia parlat davant de tanta gent. En un 

primer moment hagués agafat la porta i me n’hagués anat però desprès dius: “no és tant difícil i 

t’entra un ‘subidón’ fins que et calmes...”. Però t’acostumes.  
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Les entitats de Sant Climent han sigut aquest any les grans protagonistes de la Festa Major 

d’hivern. Amb la il·lusió i les ganes de totes les persones que formen part d'elles i la 

col·laboració dels vilatans, la festa va ser grossa. 

FESTA MAJOR D’HIVERN 2014 

     En Gerard Solís va donar el tro d’inici de Festa Major                           Les Gitanes celebrant el seu primer aniversari 

           El Climent i la Roser, ballant a la primera nit                                            Els Fomarians la van fer petar grossa 

                Mamma Mia va omplir el Casal de Cultura                                           El Fomarians van rajar de tothom 

12 
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       La Montse durant el homenatge pels 35 anys de la biblio                                  Diumenge al matí, Trobada de puntaires 

                  Els menuts van correr la Cursa atlética  

                                                 Diumenge al matí, Trobada de Gegants i grups folklòrics 

                                    Aplec de Sardanes al Casal                                                             Diada Castellera a la Plaça de la Vila 

13 



14 

 

 

 

Avui, 22 de novembre, s’obren les portes del casal i comença la festa, els convidats estan expec-

tants per una jornada que els han dit, i han sentit, que seria una gran festa. Per acompanyar 

aquest mil·lenari art no hi podien faltar la pintura i la música, i tenint aquests dos arts com a 

convidats, es dóna el tret de sortida al 35è aniversari de la biblio, que sens dubte no defraudarà 

a ningú.  

  Il·lustració de Glòria Fulquet 

 

L'exposició de pinzellades és l'encarregada de iniciar els ac-

tes, aquest cop, quadres inspirats en la literatura. Llibres 

plasmats sobre la tela, construïts amb paper de diari i altres 

retalls de més llibres. Avui, la pintura es fusiona amb la lite-

ratura.  

La pintura es fusiona 

amb la literatura 



15 

 

 

 
Jj 

No podria ser una veritable festa d'aniversari si no hi hagués una part indispensable; la 

del menjar! Per aquesta ocasió el Petit Bonet i el Racó han preparat especialitats de la 

casa per deleitar als convidats. No hi podia faltar el platillo del Racó, amb la cirera seca de 

protagonista. I per tots els paladars exquisits que s’apropen, el Petit Bonet ha preparat 

unes delicatessen. Un tastet gastroliterari que no deixa a ningú indiferent. Els vins de Bai-

xàs també volten per allà i en una de les taules es pot gaudir dels productes del poble 

agermanat.  

Amb la panxa més plena i els sentits cada cop més desperts toca seure a escoltar contes. 

Però aquests, són més especials i mentre ens imaginem com acabarà la història de l'Àfri-

ca, l'elefanta que ho veia tot gris, el Subi ens ho dibuixa, i ara ja sí, podem imaginar-nos a 

la perfecció les aventures de la nostra amiga. L'Anna explica també la història d’uns petits 

ratolinets, i entre lletres, paraules i dibuixos va passant la tarda. Tothom escolta atent les 

gestes dels protagonistes i un cop acabades les històries, arriba la música! 

Foto: Montse Fulquet 

Mentre la Montse presenta a l'escenari la trobada entre música i literatura, a baix hi ha 

una mica de rebombori, tots i totes els participants estan 

nerviosos. S'han preparat les seves actuacions i ara toca 

sortir a escena. Just 35 dies abans de l'aniversari de la 

Biblioteca, 35 llibres es van escampar per tot el poble 

amb un lema: "Jo llegeixo, i tu?" i avui infants i joves ex-

pliquen perquè són apassionats de la literatura: ”Jo lle-

geixo perquè m'encanta descobrir les aventures...Jo lle-

geixo perquè la mama i l'àvia llegeixen... jo llegeixo per-

què m’agrada...". 

Jo llegeixo, i tu? 
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No però hi ha alguns, que no només llegeixen literatura, també llegeixen música i així 

van arribant a l’escenari un contrabaix, un piano, un saxo, una flauta travessera i molts 

músics. Un maridatge molt emotiu entre literatura i música que gràcies a ells i elles ha 

arribat a l'escenari. I també gràcies a totes i tots els voluntaris que corren amunt i avall 

perquè tot surti rodó! 

Per seguir amb la festa, alguns joves presenten l’audiovisual que han creat, amb el su-

port de la regidoria de Joventut. 35 veus i 35 persones que han explicat perquè venen 

a la biblio, i totes han coincidit: la biblio és un espai de cultura, amistat, amor, concen-

tració, lectura, llibres i sobretot, molts amics.  

Foto: Motse Fulquet 

No podia haver-hi hagut millor tancament que el propi solar de la biblioteca explicant 

aquests 35 anys amb un recull de fotografies on tots i totes ens hi hem  pogut veure 

identificats. I és que, després de tots aquest anys, la biblio és com la nostra segona ca-

sa i igual que l’Àfrica, l’elefanta del conte, ens ajuda a omplir el nostre dia a dia de col-

ors, de literatura i de moltes aventures!  

 

 

ALBA MARTIN SANTOS 
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Fideuà d’en Siletonis 
 

Ingredients i preparació per a 4 persones: 

Dues costelles: repel·la els ossos, i fer trossets petits de la carn, quatre aletes de pollastre tros-

sejades a gust, si us ve de gust, posar-hi conill a trossets ben petitons. 

Fer un sofregit amb tot fins que estigui ben rosset!!!!! 

Posar-hi un gotet de vi, deixar-lo reduir, i retirar-lo!!!!!!! 

Eppps, treu els ossos si no els vols escurar! 

Afegir un xic de ceba!!! A gust del personal i pebrot a talls gruixuts, així  el personal no té feina 

a treure’l si no li plau... 

Afegir-ho a la cassola a foc lent! 

Res d’all!! Després sabrem el perquè!! 

Coi que m’ho deixo! Un tomàquet ben gros ratllat. Si n’heu de fer servir de pot, que no sigui tri-

turat, sinó sencer i pelat! 

Ficar-ho al foc, poquet a poquet,  i un potet de barreja de bolets!!!   

Quan la tomata estigui feta, deixar reposar, doncs és l’hora de fer el vermut: surt a la plaça, surt al 

carrer... i si et quedes a casa amb la família, a passar-ho bé!!!! 

Eppppsss!!! És l’hora de dinar!! 

Mentre l’home o la dona para la taula: paella a banda!!!!! 

Quatre o cinc allets a sofregir...- ai caram, ara sabem el perquè-  que no se’ns cremin, que si no 

tot plegat agafarà mal gust. Retirar els alls, i afegir dos grapadets de fideus de cabell d’àngel 

(sempre siguin benvinguts)  per cap. Que no us passi com a mi amb l’arròs que sempre tiro de 

llarg i no convé, que si se’n posen masses no surt gens bé!!! Que quedin ben i ben rossos i retirar-

los!!! 

Posar la cassola amb el tall i les verdures al foc. (S'hi poden posar altres ingredients, però millor 

anar provant. Ja en parlarem en altres receptes). 

Aigua, si pot ser de garrafa (sempre hi dona millor sabor), però només que els cobreixi,  penseu 

que els cabells d’àngel en cinc minuts estan fets. Si veieu que hi falta aigua, afegir-hi mica en mi-

ca. 

I aquí la gran gràcia!!! Vatua aquí: si els vols  secs i que quedin drets, tal i com mana la fideuà: 

deixa que reposin i xuclin l’aigua; al fregir-los amb l’oli i l’all, quan beuen l’aigua es posen 

drets!! I si els voleu caldosos, un xic més d’aigua, amb foc perquè no quedin aigualits, un bon 

rodó de pa, un xic de vi....i molt bon profit!!!! 

CUINEM AMB ... JOAN ESPINOSA 
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LES NOSTRES ENTITATS  

FOMARIANS DIABLES DE SANT CLiMENT 

Fomarians Diables de Sant Climent és una de les entitats amb més història del poble, tot i 

que és una colla jove, formada als anys noranta. 

L'entitat  va néixer als anys noranta, quan un grup d'efectius de l'esplai el Quirro Blau van comen-

çar a organitzar correfocs i espectacles piro-teatrals per dates marcades com ara Sant Joan, la Fes-

ta Major, l'Exposició de les Cireres...Amb el temps, aquest grup es va anar desfent fins que l'enti-

tat va deixar de funcionar l'any 2008. No obstant, al 2012 un grup de joves del poble va voler re-

cuperar els correfocs i tornar l'esperit de Fomarians a Sant Climent. Inspirats i motivats pels es-

pectacles que havien vist de la "colla vella", com ells els solen anomenar, van començar a treba-

llar per tal de tornar a posar en marxa l'entitat. 

Després de treballar la proposta, donar-li moltes voltes, posar-se en contacte amb els vells Foma-

rians i donar per fet que la tornada dels Fomarians era factible, van animar a més gent per tirar 

endavant tots els plans que els rondaven pel cap des de feia temps. A dia d'avui, unes 35 persones 

formen part de la colla i molts infants ja diuen que quan siguin grans voldran figurar-hi també!

Tot i que l'entitat és la mateixa, una vegada decideixes entrar dins has de triar si vols ser crema-

dor o si prefereixes ser timbaler. Per formar part d'aquest primer grup, has de ser major d'edat ja 

que els menors de divuit anys no poden cremar per qüestions de seguretat. A més, per temes le-

gals, a la colla ha d'haver-hi algunes persones acreditades que saben com funciona tot i que for-

maran a tots aquells que s'animin a participar.  
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Fan cercaviles per dates com ara les Festes Majors del poble i també s’uneixen a les festes on són 

convidats com la del Dia de la Música. Però no només es queden a Sant Climent, sinó que ja han 

voltat per pobles veïns com ara Viladecans o Sant Cugat. Per finançar tots els actes reben una pe-

tita subvenció de l'Ajuntament i de la Generalitat però no és suficient per dur a terme tot el que 

volen, així que els membres també ajuden i paguen una quota cada any. 

Sant Climent és un poble petit, on tothom coneix a tothom i per tant, relacionar-se amb altres en-

titats que celebren festes amb el l'únic objectiu de passar-s'ho bé i fer disfrutar, és fàcil. Per aquest 

motiu, els gegants, les gitanes i els fomarians, com bé van demostrar a la Festa Major d'hivern, 

són capaços d'omplir els carrers tots junts. 

L'Alba Martin, que forma part de la colla, assegura que un dels seus millors records des de que 

va iniciar aquesta aventura és el del primer correfoc que van fer ja que els nervis estaven presents 

i fins i tot li va saltar alguna llàgrima d'emoció perquè l'esforç per arribar a aquell moment havia 

sigut molt gran i la seva feina es veia reflectida pels carrers del poble. No cal anar molt enrere en 

el temps per descobrir una de les anècdotes que recorda l'Alba ja que va succeir durant la Festa 

Major d'hivern del mes passat, quan un fil de foc va quedar encès a la façana de l'Ajuntament i va 

semblar que per un moment l'edifici es cremava de veritat. Sort dels bombers! 

Cal destacar que els fomarians realitzen cada any uns versots on es fa una crítica de persones co-

negudes, però en general els polítics criticats les reben bé. L'Alba assegura que la funció és apren-

dre cada any una cosa nova i superar-los ja que no és una cosa fàcil. 

Que se sent al disfressar-se i posar-se sota el foc? Ella mateixa ens ho explica: "són moltes sen-

sacions a la vegada i la barreja d'elles és la que agrada tant que t'ho acabes creient i per això parti-

cipes. Sents certa excitació, per una part pel cert perill que correm i per una altra, per saber que 

ho tenim tot sota control. També l'adrenalina i la generositat de voler compartir la festa amb la 

gent s'apodera del nostre cos". 
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EL RACÓ D’EN JAUME 

Tot aquell que vulgui anar 

al poble de Sant Climent 

ha de tenir molt present 

per on hi pot arribar. 

Per Viladecans pot anar 

el que al poble vol venir, 

i per Sant Boi, pot fer-ho 

segons li vingui el camí!. 

Si hi veniu per primavera 

el consell, és per Sant Boi. 

El paisatge que us espera 

és de lo més exquisit                                                          

quin entorn més bonic 

Des de dalt de la collada , 

les muntanyes que ens envolten 

sembla que estiguin nevades 

per els cireres florits. 

La carretera de Sant Boi 

al moment que al poble arriba; 

se li diu Prat de la Riba, 

i al arribar a la sortida 

carretera Viladecans. 

En tres trams es dividida 

encara que sembli estrany. 

Cinc nuclis té Sant Climent 

per qui es bon coneixedor.  

El Casc Antic, la Rodera, 

Poble Sec, Costa Fustera, 

i a dalt de tot el Padró. 

Carrer Sant Pere i Sant Llorenç 

Es troben al Poble Sec, 

junt amb el de Jaume Font 

carrer Moll i Sant Albert. 

 

  ELS CARRERS DE SANT CLIMENT 

El carrer de la Muntanya, 

Bonavista, Creu, Roureda, 

i el carrer i travessera 

anomenats la Rodera. 

Circumval·lació i Pinar, 

carrer Pou i carrer Pi 

i a l'altre banda del poble 

el carrer Miquel Martí. 

En el sector del Padró 

també‚ carrer i travessera , 

i pel carrer de les Flors 

comunicant la Rodera . 

L' urbanització els Hortets 

està en la Costa Fustera , 

té un carrer amb aquest nom 

i a ella si pot anar 

pel carrer de la Riera . 

Carrer les Comes, Mixerris, 

el Puig D'Andí, Buscarons, 

Camí Querol i Torrelles 

a la Costa Fustera son. 

Hi havia el carrer de L'Angla . 

Mes ningú sap el per que, 

l'Ajuntament l'anomena 

carrer doctor Barraquer. 

Trobarem al Casc Antic 

tres places aquest moment, 

la Francesc Macià, del Sol 

i la plaça de la Vila 

també‚ dita Ajuntament. 

La travessera Maimó 

en el Casc Antic es troba 

i també la de Sant Jordi 
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i la travessera Nova. 

Carrer Nou, Còdol, Església, 

Pocafarina i Major, 

el de Rafael Casanova 

el Sant Jordi i Maimó. 

El carrer de les Oliveres, 

el de Sant Climent, i el Mig, 

i el camí del Cementiri 

que passa per cal Marí. 

Per anar a Pau Casals 

que està  en la Costa Fustera, 

 

hi ha els Països Catalans 

paral·lels a la riera. 

La  Verge de Montserrat, 

està a dalt de la Rodera. 

I el passatge del Carme 

està en la Costa Fustera. 

Són els carrers que trobareu 

en el poble aquest moment, 

fins que urbanitzacions noves 

es facin a Sant Climent. 

 

   

  JAUME FULQUET   3-12-1.997 
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Els climentons Roger Belmonte i Jordi Roda van viure el mes d’octubre una experiència 

única al tenir l’oportunitat de viatjar a Xile per jugar el Mundial Sots-20 de futbol sala re-

presentant Catalunya. Hem volgut recollir les seves impressions i curiositats en la següent 

entrevista. 

Abans de tot, com us veu classificar per jugar el 

Mundial? 

Jordi: Hi havia unes places marcades per uns 

quants de cada continent. Vam jugar un partit con-

tra Euskadi en el qual ens jugàvem la plaça per en-

trar com Europa de l'oest, vam jugar a Saragossa 

perquè era un camp neutral, és a dir, estava situat 

més o menys al mig. Vam guanyar 10 a 3. 

Roger: A la mitja part vam arribar amb un 2-1 a fa-

vor nostre i a la segona part ja ens vam ficar en el 

partit i vam marcar vuit gols i ells dos. D'aquesta 

manera, el bitllet per al Mundial era nostre. 

Com us veu preparar per arribar en forma al 

Mundial? 

Roger: Vam començar al gener a entrenar cada diu-

menge, al principi érem molts jugadors i van anar 

descartant i perfilant la que seria la selecció de dot-

ze integrants. 

Jordi: També vam jugar contra equips forts de Di-

visió d'Honor d'aquí Catalunya. 

Amb quines sensacions arribàveu al Mundial?  

Jordi: Anàvem amb ganes, amb ganes de guanyar el Mundial, amb il·lusió. Esperàvem que els 

altres equips fossin del nostre nivell i els poguéssim guanyar. Ens havíem conscienciat que seria 

així, que tindríem oportunitats de fer un bon paper, potser guanyar no, però si donar una bona 

imatge.  

Roger: Amb sensacions agradables, sabíem que seria una experiència per sempre i única. 

Com va ser el viatge cap a Xile? 

Roger: El 15 d'octubre ens vam trobar tots a l'aeroport per anar cap a Xile. Vam fer escala a Ams-

terdam, allà vam parar unes dues hores fins agafar l'avió cap a Atlanta i seguidament vam agafar 

un altre cap a Santiago de Xile, allà vam tenir temps per sortir de l'aeroport i anar a visitar la capi-

tal. Vam acabar molt cansats dels avions, vam passar moltes hores allà dins i moltes altres parats.  

ESPORTS 
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Us heu enfrontat contra seleccions importants com Itàlia, Argentina i Brasil... amb quin ni-

vell us heu trobat? 

Jordi: El nivell era bastant bo, tàcticament i tècnicament els argentins eren superiors a tots els al-

tres equips del nostre grup, com ja ho van demostrar guanyant el Mundial. Hi havia equips com 

Colòmbia i Paraguai que eren més professionals, els jugadors formaven part de seleccions profes-

sionals i cobraven per partit guanyat. No obstant, també hi havia equips com India que van fer el 

que van poder. 

Roger: El primer partit contra Itàlia el vam trobar còmode perquè el joc de les dues seleccions era 

europeu. A la segona jornada contra Argentina vam arribar a la mitja part amb un 2-1 perdent i 

vam acabar 5-1. Argentina era una selecció molt ben formada i molt ben preparada. Contra Brasil 

vam començar guanyant però a la segona part ens van fer dos gols molt ràpidament i ja vam estar 

fora del partit i vam acabar perdent. Ens vam classificar com a millor tercer i vam jugar contra 

Colòmbia, molts jugadors estaven tocats i vam perdre. 

Jordi: Nosaltres mateixos no vam saber portar el ritme de cap dels partits, només el d'Itàlia, que 

vam tenir la sort de marcar els primers gols a la primera part. Als altres partits, quan ens marca-

ven el primer gol ens enfonsàvem a la mínima i no sabíem portar el pes del partit. Quan ens van 

eliminar, vaig sentir molta ràbia i estava decepcionat amb el paper que havíem fet i que no haví-

em arribat a cap lloc. 

Veu jugar molts partits en poc 

temps, quins mètodes de recupera-

ció utilitzàveu? 

Jordi: Desprès dels partits ens ficà-

vem el banyador, ens agafàvem una 

dessuadora i ens anàvem a la piscina. 

Allà havíem d'aguantar l'aigua freda 

que ens arribava fins la cintura i ens 

havíem d'anar movent per tenir més 

fred, patíem molt. Això ho fèiem per 

evitar lesions, la fatiga, és a dir, mi-

llorar el benestar de la persona. 

Sou una de les poques seleccions 

catalanes que heu pogut competir 

internacionalment. A Xile coneixien Catalunya?  

Roger: La gran majoria de ciutadans sí que coneixen Catalunya, però 

ens veuen dins d'Espanya.  

Jordi: Molta gent del carrer ens relacionava amb Espanya però dins el 

torneig sí ens coneixien com a Catalunya. També ens relacionaven amb 

el Barça, un de l'hotel em va preguntar: "què penses d'Alexis, del fet 

d'haver marxat a l'Arsenal?"  

A Xile 

coneixen 

Catalunya 
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Us sentíeu recolzats? Veu tenir relació amb els jugadors d'altres seleccions? 

Roger: Ens vam sentir molt recolzats pels aficionats que ens 

venien a veure als partits. Ens vam portar molt bé amb tots els 

jugadors, però sobretot amb els italians. Amb els xinesos i 

australians vam tenir menys relació. En quant a llengües, als 

brasilers costava entendre'ls, als altres sud-americans sí se'ls 

entenia.   

Jordi: Hi havia aficionats catalans que anaven amb l'estelada 

i la samarreta quadribarrada del Barça. Quan vam jugar con-

tra Argentina, els xilens ens animaven perquè preferien que 

perdessin els argentins. 

Quina impressió us va donar el país? 

Roger: En quant a Xile, és un país molt diferent, no estem acostumats a veure-ho, no és el mateix 

el menjar, el clima, la societat... d'aquí que la d'allà. El tràfic era estrany, estava mal dissenyat. 

Menjàvem cada dia pollastre, blat de moro i una cosa verda que no sabem què era. 

Jordi: Sí, menjàvem pollastre a totes hores! Per esmorzar teníem cereals amb llet o iogurt i uns 

panets de formatge i pernil. Per dinar ens donàvem arròs amb pollastre, sopa amb pollastre, puré i 

de segon pollastre. També ens posaven a molts plats blat de moro. Per sopar, el mateix. 

A més, la infermeria que tenien muntada fora al carrer no era molt agradable, suposo que perquè 

estic acostumat a les d'aquí, però em resultava incòmode estar molt de temps allà. 

 

“Ens vam sentir 

molt recolzats 

pels aficionats” 
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De cara al futur, espereu comptar per continuar portant la samarreta de Catalunya?  

Jordi: És una part molt sacrificada per la persona, perquè perds molts diumenges entrenant i és 

difícil compaginar-ho amb la Universitat. 

Roger: Sí, seguiré esforçant-me per ser millor jugador i si tinc la gran sort de que em tornin a 

agafar intentaré aprofitar-la al màxim. És una cosa que et treu moltes hores, sobretot els diumen-

ges per la tarda, però el reconeixement és únic, increïble. Aquesta experiència m'ha agradat molt i 

dono gràcies als seleccionadors per reconèixer el meu esforç i escollir-me entre els dotze jugadors 

que vam formar la selecció pel primer Mundial Sots 20 jugat a Xile. 

 

Fins on creieu que pot arribar el futbol sala a Sant Climent?  

Roger: Fins on pot arribar no ho sabrem fins que ho veiem 

però jo confio amb els menuts que venen darrere. L'Associa-

ció Esportiva Sant Climent crec que està fent una gran feina 

al fer créixer aquests jugadors i ensenyar els coneixements 

del futbol sala. Jo, que sóc entrenador dels alevins, veig que 

hi ha futur si tots segueixen junts, disfruten tant del futsal i 

el segueixen practicant al poble.  

Jordi: Com tots els esports aquí al poble és molt difícil con-

servar-los, però veient la gran influència que està adquirint 

últimament li veig un gran futur al futbol sala a Sant Cli-

ment. 

A Sant Climent el 

futur del futbol 

sala està 

assegurat 
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CAPÍTOL 1 

-Correu, correu!!!!!! - Escridassava el capità mentre carregaven les dues últimes caixes i s’enf-

ilava dalt del cavall -  Els francesos són a l’horitzó!! 

Els mariners, esfereïts, giraven els caps banda i banda mentre llençaven la càrrega damunt els car-

ros, i sense temps d’assegurar-la fuetejaven els cavalls. Cinc carruatges estirats per vuit cavalls 

s’endinsaven camí de les muntanyes i es confonien dins la boira. Ben a poc a poc, per la falta de 

visibilitat, un cop arribats a l’estret de les dues muntanyes que conduïen cap a l’interior d’una 

vall, s’aturaren. 

- Gabriel, Víctor, Eloi, David - va demanar el capità - ja sabeu on heu d’anar. No permeteu que el 

que se us ha confiat caigui en mans alienes. Entregueu vostra vida per tal de que es lliurin al lloc 

on estan destinades a reposar. 

I lliurant 4 cavalls del carruatge més lleuger, galoparen com a llamps cap al seu destí. 

-Sort companys! -murmurà  mentre s’allunyaven- El bon destí d’aquesta càrrega és a les vostres 

mans.  

-Som-hi camarades, que ja fem tard! Encara ens queda molta feina per fer i l’enemic ens trepitja 

els peus. Hauríem de ser ben lluny de l’amagatall si ens arribessin a trobar. 

Arriaren els cavalls i s’endinsaren per camins pedregosos dins la vall. 

 

CAPÍTOL 2 

Època actual.  Sant Climent del Llobregat, 25 de maig de 2010. 

Sortia de casa com cada diumenge.  M’agradava llevar-me a les 9 del matí i anar a l’Arco a pren-

dre'm un cafè amb llet i una pasta mentre llegia el diari. Em llevava a aquelles hores perquè sinó 

em feia la impressió que perdia mig dia sencer. I com sempre, sortint de casa, me’l trobava asse-

gut a les cadires que hi havia al portal. 

Em deia: "Joan, bon dia, bon dia!!" Llavors mig fotent-se a riure em repetia la mateixa cantarella: 

“UN CAGARRO...PER LA BASSA!!!!" I tots dos ens fotiem a riure. Tot plegat venia perquè un 

dia li vaig preguntar: "Què passa Climent?" I ell somrient em deia: "Mon àvia sempre em respo-

nia quan li preguntava això:  un cagarro per la bassa!!" 

Però aquell dia en especial, després de la cantarella, em perseguí i em va anomenar un altre: “De 

fora vingueren, Joan, de fora vingueren, ja ja ja -m’anava dient- de fora vingueren...Ja, ja ja...        
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i alguna cosa dugueren!”  

-Adéu Climent, bon dia -respongué amablement- tinc un xic de pressa. 

-Adéu, adéu Joan. No passa res! No passa res! 

En Climent era una persona força interessant, segons la llegenda del poble. Una persona molt intel·ligent 

que llegia i estudiava molta filosofia i que un dia, per motius sense determinar, patí una malaltia que el 

deixà un xic indisposat. Molt bona gent i amb força cap. De fet, malgrat la seva indisposició, coneix el 

nom de mig poble. Des dels avis, els fills dels avis i els fills d’aquests. Podies tenir una conversa força 

interessant si no pronunciaves les paraules clau. Paraules clau, per motius desconeguts, l’amoïnaven i 

marxava remugant i escridassant. Però com persona inofensiva, i de la mateixa manera que si tenies la 

mala sort de pronunciar la paraula maleïda, només calia la paraula adequada per tranquil·litzar-lo. Com ja 

he dit, havia perdut un xic el barems però el seu cap estava prou ben disposat. Fins a tal punt, que  tothom 

que el coneixia el respectava i se l’estimava. 

Entrà a l’Arco, i demanà el de sempre. 

-Ya mismo Juan -em deia l’Antonio quan li demanava el cafè i la pasta – “Ahí tienes el periódico. 

Pero espera Juan, que aun tengo que mirar la lotería, dime a ver que número ha 'salío'”. 

-El ocho, Antonio. 

-Vaya por Dios, mala suerte hemos 'tenío'. 

Com a tots els bars del poble, sempre tenien el mateix número, així doncs, sempre estaven al tan-

to del sorteig. 

-Hombre, Espinosa de los monteros, siéntate, siéntate aquí conmigo. Toma -em deia en Pedro, 

alies “el cabezón”, que només seure m’allargava cinc números de loteria- a ver si hay suerte, que 

ya verás que pellizco te voy a dar. 

En Pedro era un home que treballava de jornaler. Bona gent. Es fotia uns esmorzars allà al bar, 

sovint tant servits de vi, que en més d’una ocasió l'havien de recollir del terra, a ell i a la moto. 

Quan ens en assabentàvem, amb la gent de l’Arco sempre li fèiem conya, i podíem riure junts, 

doncs mai ens en havíem en fotut d’ell. Prou mal de caps tenia l’home, i mai havia fet mal a nin-

gú. De fet, no m'estranya que caigués si caminant, malgrat que ell anés en moto, el podies avan-

çar. Per estrany que pugui semblar, mai havien pres mal ni ell ni la moto. 

Doncs bé, després de llegir tot aquell món de disbarats i incongruències protagonitzades pels es-

sers humans i reflectits en un manyoc de pàgines que anomenaven noticies, vaig pagar el que de-

via i vaig marxar cap a casa. 

Com cada diumenge, tocava sintonitzar la ràdio perquè el meu amic Cisco, un amic del poble a 

qui li agradaven molt les sardanes, transmetia un programa durant una hora. A la primera mitja 

hora només posava sardanes, sovint dedicades a alguna persona, i a l’altre mitja trucaven tots els 

seus amics: la Paquita , la Mª Teresa, la Mercè, en Oscar, en Sagristà, en Palmero, etc. Per no 

anomenar un senyor que sempre demanava la sardana “Sota el mas ventós".  Xerraven amb ell 



28 

 

breus segons i participaven en un concurs on havien d’endevinar el nom d’una sardana. 

Doncs be, hi vaig trucar, no pas per participar, sinó per demanar una sardana que gràcies a ell, doncs va 

ser la primera vegada que la vaig escoltar, vaig descobrir, “Somni”. 

Bé, com ja he dit era amic del poble, perquè fora de tenir-hi amics, Sant Climent  és la Ciutat (paraula que 

a mi no m’agrada massa per un poble de quatre mil habitants) pubilla de la sardana l’any 2008. Ell va ve-

nir a donar un bon cop de mà en les retransmissions de tots els esdeveniments. Va ser una gran festa on 

quasi bé tot el poble s'hi va abocar. Quasi bé tot el poble i totes les entitats hi van col·laborar. Per ser una 

localitat tant petita, prou grossa la vam fer sota el meu parer. Altra cosa serà que a qui tocava, no pas d’-

aquí...Molts agraïments des d’aquí a en Bartomeu. 

-Bé, i ara per acabar, -digué en Cisco- acabarem la transmissió per avui amb la sardana "Somni", del mes-

tre...La mateixa musica induïa al títol. Tenia el cap als núvols, quan a  mitja tirada de llargs el telèfon va 

començar a sonar. 

Maleint-ho tot, vaig despenjar. El telèfon era un aparell que a mi no m’agradava gaire, però que m’havia 

vist obligat a adquirir per poder estar comunicat amb els meus. A mi m’agrada molt la comunicació amb 

la gent, però també he de reconèixer que séc molt fujadis, sempre respectant als demès però m’agrada fer 

el que em plau, sense fer mal a ningú, i disposava d’aquest aparell només per si passava quelcom impor-

tant. 

-Hola Joan, EH...EH...EH... -digué en Josep Mª- perdona si et molesto, però desprès de missa hauries de 

venir a veure'm. 

-Què passa Josep Mª?  

-Bé, necessito el teu consell, no hi faltis si us plau. 

-Vols que pugi ara mateix? No em costa pas res. 

-No home no, no corre pas tanta presa, tu vine,  ja t'ho explicaré. 

En Josep Mª i jo teníem molt bona relació, tots dos teníem secrets de confessió. Parlàvem molt de religi-

ons i filosofia, ens hi passàvem forces estones xerrant sobre Déu, la gent i el poble. En Josep Mª, sense 

exagerar les paraules, era un home que de debò servia a Déu. Professava allò que predicava. Pels matins 

treballava a la presó i per la tarda servia al poble. No parava mai, de fet, en certa manera el seu caràcter va 

transformar el poble, perquè la gent confiava en ell i ell mai desagradava. Bé, suposo que devia haver-hi 

de tot, eren coses que a mi no m’explicava. Sempre tenia temps, sempre treballava, sempre feia coses.  

Fins hi tot al lloc on vivia, com a bona casa de Déu, amb els demès. Amb ell hi vivien tres persones: La 

Mari, en Joan, i la Montse. Tots tres coincidien i compartien idees; en fi, que vivien en comunitat. A mi 

fins hi tot m’havia arribat a oferir les claus, de fet, en més d’una ocasió havia pensat anar a viure a la par-

ròquia. Però mai les vaig voler. 

En fi, que podia parlar i parlar de les seves virtuts, malgrat que com a persona i com tothom, també tenia 

els seus defectes. 

El "Somni" es va esvair, la sardana es va acabar, i vaig baixar a la cuina a fer el sofregit pel arròs (si es 

deixa reposar sempre està més bo) com cada diumenge, mentre repesava el guió del teatre que havíem 

d’estrenar encara no sabíem quan. 

JOAN ESPINOSA 
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SOMNIS - SUEÑOS 

El Climent Salinas ens ha fet arribar aquests poemes del seu lli-

bre Somnis - Sueños, amb la col·laboració de la Isabel Yani Mes-

tres, traduint-los al català. 

 

 

 

Eixams d´or, 

despulls de primavera, 

com muralles velles 

de la pols de la terra. 

 

I passa la vida,  

i el món somia el record d´un dia. 

Els cossos nus entre la fina herba! 

 

Sóc tant pobre que ni tant sols hi sóc, 

El temps es mor esperant floreixer. 

 

Creure i patir, 

parlar o callar, 

com un boig en la seva inmensa vida. 

 

Els ulls d´un cec que somia sense veure res, 

amb els cossos nus entre la fina herba. 

 

Com primavera nua, 

la vida passa  

i el món somia… 

 

                             CLIMENT SALINAS 

 

Como el alma en su cantar 

como el llanto de su guitarra 

haciéndonos estremecer 

con su voz rajada.  

 

Con sentimientos en su cara 

y sus manos golpeando  

nuestras almas  

con su cara desencajada.  

 

Transmitía pena, dolor y llanto 

y también por alegrías  

¡era el maestro!  

¿Qué palo quieres que te cante?.  

 

Como el alma en su cantar 

como el llanto de su guitarra  

haciéndonos estremecer  

con su voz rajada.  

 

¡Maestro donde estas 

hay pena, dolor y llanto  

quien me va a estremecer  

si no escucho tu voz rajada!. 

 

             CLIMENT SALINAS 
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                        EDITORIAL                
 

Bon any a tots i totes! 

Acabem l’any 2014 i donem la benvinguda al nou any amb nous reptes, personalment 

aquest gener presentaré el meu Treball de Recerca. Abans de tot m’agradaria agrair a tots 

els que heu fet possible tirar endavant l’Almafà, no només als que apareixen a la revista 

sinó a tots els que dia a dia m’animeu a continuar i a tots els que l’espereu amb ganes i la 

llegiu.  

Aquest mes ha estat marcat per les festes nadalenques, hem tingut l’oportunitat 

d’entrevistar a la pentatleta climentona, la Marta García, per saber més sobre el seu ob-

jectiu d’aconseguir una plaça pels Jocs Olímpics de Rio 2016 i hem après una mica més 

sobre la Coral la Vall, una de les entitats més participatives de Sant Climent. També conti-

nuem amb la novel·la del Joan Espinosa, Mitges veritats, amb dos nous capítols, aprenem 

a cuinar senglar, una carn de caça típica per aquestes dates, amb la Mª Cinta Fornòs i en 

Jaume Fulquet ens parla sobre la muntanya de Sant Ramon.  

A més a més, en aquest número s’afegeix el Gerard Solís aportant la seva columna sobre 

els productes de la temporada. La cirereta del pastís la fica, com sempre, la Glòria Fulquet 

amb les seves fantàstiques il·lustracions. 

Seguim creixent, espero que us agradi! 

Carla Martínez Campamà 

 

GENER 
 

Pel gener comença l’any 
i els onze mesos que falten 

fan que el fred no es senti tant. 
 

Els tres reis, majestuosos, 
passen per ciutats i viles 
i són sempre generosos. 

 
Amb la neu, si n’ha caigut,  

fem un ninot que ens contempla 
i té el nas molt punxegut. 

 
 
 

 
 
 

Però una ullada de sol 
el pot fondre de seguida 
i tots hem de portar dol. 

 
Cal anar amb compte amb el glaç,  

que si bades i rellisques 
et pots molt ben trencar un braç. 

 
Pel gener fa un fred molt viu,  

se’ns han acabat les festes  
i tots enyorem l’estiu. 

 
Miquel Martí i Pol 
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Esports 

L'Associació Esportiva Sant Climent va despedir l'any jugant els últims 
partits de futbol sala al pati de l'escola. Els resultats van ser els següents:  

ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTU 

Pre Benjamí: 8-7 

Benjamí 1: 3-2 

Benjamí 2: 2-3 

Aleví: 6-7 

Infantil: 0-3 

Bingo benèfic per la Marató TV3 

Com cada any, Sant Climent va participar 
amb La Marató de TV3 i el passat 14 de de-
sembre es va realitzar un bingo benèfic, en el 
qual es van recaptar un total de 2.756 euros 
per donar i ajudar en la investigació de les 
malalties del cor. 

Obres al poliesportiu 

Mentrestant, els obrers segueixen treba-
llant per tal de finalitzar les obres al po-
liesportiu. Aquest mes ja hem pogut 
veure les primeres lones que tapen una 
zona del lateral. 

Foto: Isidre Sierra 
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El passat 27 de desembre, la colla de 
Fomarians va muntar una festa per 
acabar bé el 2014 on van participar 
grans i petits. Es van realitzar dife-
rents jocs, tallers i una minidisco 
pels més menuts, un sopar popular i 
més tard va començar la nit jove 
amb la companyia de "Ficusax" i l'a-
parició de DJ fomarià que va punxar 
a la disco.  

ALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT ·········· BREUS ·········· ACTUALITAT 

La passada matinada del 28 de desembre, just 
després d'una festa realitzada al Casal de Cultura, 
uns individus van fer malbé el gegant Climent i 
el capgròs Lluna que estaven allà exposats.  

Aquest fet ha portat conseqüències negatives pel 
poble ja que la colla de Geganters i Grallers ha 
pres la decisió de no deixar en exposició els ge-
gants i capgrossos fins que no se’n pugui garantir 
la seguretat de les figures. 

Festa dels Fomarians 

 
Festa de la llum 
Sant Climent es va unir a la festa de la 
llum i a la Plaça de la Vila es va cele-
brar una fira esotèrica amb diferents in-
flables, tendalls de venda ambulant, va-
ries actuacions i espectacles, conferèn-
cies i tendalls de tarots. 
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ENTREVISTEM A... Marta García 

Entrevistem a Marta García-Miguel Ricart, pentatleta de Sant Climent de Llobregat que 

s'ha marcat com a objectiu competir als Jocs Olímpics de Río 2016. Per estar preparada 

psicològica i físicament per quan arribi el moment està entrenant dur diàriament. 

 

 

 
 
Quins són els esports que es practiquen al pentatló?  

Esgrima, natació, hípica i l'última prova és una combinació entre cursa i tir amb pistola. 

Com són els entrenaments i la preparació de cadascun d'ells?  

La natació i la carrera és cada dia, a base de metres, series...per a l'esgrima hi ha una preparació 

individualitzada amb l'entrenador per fer aspectes tècnics i tàctics i després hi ha les tirades, que 

és tirar amb gent perquè l'esgrima necessita gent per practicar, com és obvi. El tir també és molt 

individualitzat en quant a tècnica i tal i la hípica són classes són classes normals de salt.  

Quan vas començar a practicar aquest esport i que et va inspirar?  

Vaig començar a l'escola amb vuit o deu anys i vaig començar sense conèixer-lo gaire, era més 

MOLT PERSONAL 
La Marta García té 
20 anys, estudia 
Educació Social per 
la UOC, és cap del 
CAU i li agrada 
molt la muntanya. 
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com dir: "jugo mentre corro i nedo, m'ensenyen a fer tir...", 

aleshores no va ser fins que vaig tenir dotze/tretze anys quan 

vaig començar a practicar l'esgrima i la hípica fins els divuit 

no la vaig començar. Per tant, el pentatló en sí fa quatre anys 

que el practico bé i en serio, és a dir, les cinc proves, fa dos 

anys. En resum, vaig començar com un joc i al final em van 

acabar liant i vaig anar veient que m'anaven donant beques i 

que se'm donava bastant bé i tal. 

Per què el pentatló i no un altre esport?  

Bona pregunta. Realment jo quan era petita combinava el pentatló amb el tennis perquè m'agrada-

ven els dos i dedicava unes quantes hores al tennis i unes quantes al pentatló. Aleshores va haver-

hi un moment que em van oferir als quinze anys una beca a la Residència Joaquim Blume i allà 

vaig haver de decidir amb quin dels dos esports em quedava. En el tennis era bastant bona però és 

molt difícil arribar lluny i a part l'ambient del club no m'agradava gaire. En canvi, en el pentatló 

hi havia súper bon rotllo, i tot i que és un esport poc conegut a mi m'encantava i com em van ofe-

rir la beca em vaig decantar per aquest esport i fins ara.  

La classificació comença aquest 
any, però ja porteu temps treba-

llant... 

Sí. Des de que vaig entrar al CAR, 

(Centre d’Alt Rendiment de Sant 

Cugat) anava amb l'objectiu fixat 

de les Olimpíades però clar, encara 

era júnior i la categoria sènior em 

quedava gran i no ha sigut fins 

aquest any, és a dir, dos anys 

abans de les Olimpíades que m'ho 

estic creient i jo i el meu entrena-

dor ens estem preparant pel nivell 

de les sèniors i aquest estiu ja co-

mença la classificació.  

A quina categoria pertanys ara? 

Encara sóc júnior però combino competicions júniors amb sèniors. L'any passat ja vaig fer alguna 

competició sènior i bé estava més o menys. Però aquest any estic fent un gran salt i suposo que ja 

podré competir en un nivell alt a la categoria sènior.  

Quines oportunitats tens per aconseguir la plaça per als Jocs Olímpics?  

L'oportunitat més directe és a l'agost a l'Europeu perquè donen vuit places directes. És a dir, els 

vuit primers de la competició passen directes. Després, del Mundial hi van tres, els tres primers, 

“He anat creixent 

amb aquest esport” 

La Marta amb el seu entrenador, en     
Tino Bermejo 
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però clar, és molt més difícil. I en cas de que no entri a 

l'Europeu, de cara a l'any que ve, per rànquing es pot en-

trar, les trenta sis primeres del rànquing es classifiquen, 

de tal manera que algunes ja estaran classificades però 

potser hi ha sis places del rànquing que si estàs entre les 

tres primeres entres. Aquesta és l'opció més fàcil però 

clar és l'última i has d'esperar molt, fins un mes abans de 

les Olimpíades i clar, no ho saps mai fins l'últim mo-

ment. Llavors, l'objectiu és l'Europeu d'aquest any. 

A part de les teves aptituds, és necessari tenir espònsors. 

Aquest any la veritat és que vaig tenir molta sort perquè el Comitè Olímpic Espanyol va donar un 

patrocini a esportistes amb projecció als Jocs Olímpics que juntament amb Telefònica ens van 

donar una beca bastant important. Telefònica és ara com el meu patrocinador oficial però a part 

de tot això, aconseguir petits espònsors per material de cursa o per suplements és molt complicat 

en el món del pentatló perquè és un esport que és poc conegut i t'has de vendre molt. Ara estem 

intentant-ho però molta gent no s'arrisca a patrocinar a una pentatleta perquè realment, on es veu 

el pentatló? No el fan ni per la televisió. Per tant, s'ha de vendre l'objectiu olímpic i el fet de que 

seria la primera dona en unes Olimpíades de pentatló, però està complicat el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines són les teves pors davant la classificació? Les lesions són les teves principals enemi-
gues? 

La meva pitjor enemiga és la lesió òbviament, perquè l'any passat em vaig lesionar, vaig tenir fas-

citis en el moment del Mundial em vaig trencar i no vaig poder acabar. Va ser un cop molt gran 

“La millor 

oportunitat la tinc a 

l’Europeu de 

l’agost” 
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perquè estava a dos anys de les Olimpíades i sabia que la recuperació era dura, de fet, encara m’-

estic recuperant. En quant a pors, sempre hi ha la por de pensar: "ostres, ho estic donant tot, m'es-

tic esforçant dia a dia i com no em classifiqui...", és com una por al fracàs però no es ben bé por 

perquè jo mateixa sé que estic fent tot el que puc i si després no em classifico no em sentiré mala-

ment ni molt menys. Por seria a no donar-ho tot quan ho he de fer i en el moment que ha de sortir 

bé no sortís bé. M'estic preparant per això tant psicològica com físicament per quan arribi el mo-

ment, poder afrontar-ho bé. Si surt doncs perfecte i si no, doncs em quedaré amb la bona experi-

ència i ho seguiré intentant.   

Quines proves tens durant l'any 2015? 

Uf! Moltes! Al gener ja comencem amb una prova interna-

cional a Budapest que és la primera competició sènior per 

veure el nivell de la gent i tal. Després al febrer, març, abril 

i maig, fan una Copa del Món a cada mes perquè és un cir-

cuit de quatre proves, la primera és a Estats Units, la segona 

a Egipte, la tercera a Roma i la quarta a Budapest. Més cap 

a l'estiu tenim l'Europeu i Mundial júnior i més tard l'Euro-

peu i Mundial sènior. Aquestes són en principi totes les 

competicions importants i després hi ha algunes altres com algun control nacional o alguna prova 

a França, és a dir, de preparació.  

Quines disciplines i tècniques necessita tenir un esportista de pentatló? 

Has de tenir un físic bo, vull dir, les 

proves físiques les has de tenir bones 

perquè costa molt millorar-les, així 

com les tècniques amb més entrena-

ment o més experiència vas agafant 

més nivell, les físiques arriba una 

edat que costa millorar-les i si no les 

tens, mai les tindràs. Aleshores, tenir 

unes proves físiques de base és molt 

important i tècnicament clar que l'en-

trenament és molt important però si 

que és veritat que hi ha gent que té 

talents innats, i en esgrima i tir si tens aquest talent tens molt guanyat perquè estàs per sobre dels 

demés.  

Però jo penso que amb entrenament, tot es pot aconseguir. No només entrenament d'estar deu ho-

res al dia, sinó entrenament del cap, concentració i de realment entendre l'esport i enfortir els teus 

punts febles...en fi, saber entrenar-te a tu segons les teves necessitats.  

Quin és el teu lema? 

“Never give up”, de fet, ho porto tatuat al braç. 

“El calendari està 

bastant ple aquest 

any” 
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El Nadal arriba a Sant Climent i gràcies a la participació de tots els climentons 

i climentones s'han dut a terme varis actes per celebrar aquestes festes. Per co-

mençar, les Corals Infantils Estol i Diapasó van fer la cantada de pessebres 
per algunes cases del poble que van rebre'ls amb il· lusió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de donar-li un toc nadalenc al poble, des del Pla Educatiu Municipal i 

gràcies a la iniciativa de l'Escola Bressol Municipal, l'escola, l'AMPA de les 

dues escoles, la biblioteca i l'ajuda d'altres voluntaris i voluntàries, Sant Cli-
ment es va vestir de Nadal amb diferents adorns i guarniments.  

 

És Nadal a Sant Climent 

10 

Foto: Isidre Sierra 

Foto: Isidre Sierra 

Foto: Isidre Sierra 
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L'últim dia de l'escola de l'any, els nens van rebre una agradable sorpresa quan 

van veure aparèixer alguns patges reials que van repartir somriures i fins i tot 

van deixar algun regal de part dels Reis Mags d'Orient. 

La Coral La Vall  va oferir el concert de Nadal el passat 21 de desembre a l'es-

glésia parroquial, on va cantar diferents nadales catalanes i d'arreu del món, 

cançons africanes per la pau i van interpretar nous temes.  

 

 

Foto: Montse Fulquet 
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Les Corals Infantils  també van tenir la seva oportunitat de cantar davant els 

vilatans el dia 25. Aquest any, per primera vegada van fer la cantada nadalenca 

just abans de fer cagar el Tió. 

Una vegada acabat el concert dels menuts, el Quirro Blau va organitzar el Ca-

ga Tió. Els més petits del poble van tenir la possibilitat de picar-li i cantar-li 

perquè aquest els cagués llaminadures. 

 

Com cada any, no podia faltar el Parc de Na-

dal Solidari on els infants van poder disfru-

tar de diferents tallers, jocs, minifolf, esca-

lextric, inflables i molt més. També es van 

realitzar la Missa del Gall el dia 24, la Missa 

de Nadal el dia 25 i el ball de Cap d’Any el 

dia 31. 

12 
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Per acabar d’arrodonir les festes i abans de preparar les motxilles per tornar a 

classe, els SSMM Reis Mags d’Orient van arribar a Sant Climent acompa-

nyats dels patges reials. La nit del 5 de gener, van rebre les claus per poder en-

trar a totes les cases per deixar regals als que s’han portat bé durant tot l’any i 

carbó als més rebels.  

 Foto: Sant Climent Jove 
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UN REPÀS DEL MÉS DESTACAT DE FINAL D’ANY 



15 

 

15 

Il·lustració de Glòria Fulquet 



16 

 

LES NOSTRES ENTITATS  

Coral La Vall 

La Coral la Vall fica veu i música als actes municipals des de l'any 1988. Per sa-

ber-ne més sobre aquesta entitat, el seu president, en Jaume Comas, ens explica 

la seva història i els moments més destacats que han viscut. 

La Coral la Vall va iniciar el seu recorregut l'any 1988, sota la direcció de Xavier 

Ballester van anar formant un grup de cantaires que poc a poc va anar creixent fins 

arribar a ser uns setanta. Van començar a assajar per Setmana Santa i l'estrena davant 

els vilatans de Sant Climent va ser al desembre del 1989, coincidint amb les festes 

nadalenques, en un concert on també va participar la coral Llessamí de Sant Vicenç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'any 1991 es va celebrar l'Aplec de corals del Baix Llobregat en el que l'objectiu 

era innovar i per tant es van fer cantades a diferents llocs del poble, un dinar i un 

concert al casal. 
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Quan al 1993 va arribar el Benet Puig per ser el director de la coral, va haver-hi un 

gran canvi ja que havien passat per una mala època i cada vegada eren menys cantai-

res. Des de la seva arribada, molts joves es van apuntar i es van fer cançons amb 

acompanyaments com ara la guitarra.  

Tal i com assegura el Jaume Comas, en Benet ha sigut un bon impulsor que ha fet 

que la coral s'hagi convertit en el que és ara: "Últimament estem disfrutant molt can-

tant, en comparació amb altres anys. Ara cantem més segurs i diuen que la cara que 

posem és més alegre. Ens ho passem la mar de bé assajant". 

 

 

 

En l'actualitat la Coral la Vall forma part de la Federació Catalana d'Entitats Cultu-

rals, la formen uns 40 cantaires i tots ells assagen un cop per setmana al Casal de 

Cultura, tot i que anteriorment ho feien a la Masia Can Bonet. El seu curs comença 

al setembre i acaba al juliol i les activitats que es fan normalment són el concert de 

Nadal, el Musicoral, un concert de primavera, una sortida al juliol i a totes elles se li 

sumen també les aparicions a les diferents festes del poble com ara la Festa Major, la 

festa de les cireres, l'arribada de la flama del Canigó o l'ofrena de l'onze de setembre.  

 

Concert de Nadal 
Foto: Montse Fulquet 



18 

  

 

El Musicoral és una sèrie de concerts que es fan al Baix Llobregat, des de després de 

carnaval fins a Setmana Santa. Cada setmana es fan a un poble diferent i mentre la 

coral prepara aquest acte, també planeja les cançons que són les que es cantaran du-

rant tot el curs. Moltes vegades, per planificar-ho, han realitzat sortides de caps de 

setmana a cases de colònies, o assajos intensius al casal del poble. 

A més dels concerts i cantades per Sant Climent i pobles veïns, la Coral la Vall ha 

viatjat a Vitòria, Andorra, Terol, Cuenca, Verona, Lisboa...El desplaçament més llu-

nyà el van fer l'any 2004 a Canadà, juntament amb la coral Renaixença de Sant Boi. 

Tal i com diu en Jaume, "va ser un viatge que ha quedat en la memòria de tots". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per celebrar el vintè aniversari de la coral, es va realitzar el musical Doctor Jazz amb 

la col· laboració del grup de teatre, dels balls de saló... 

Darrere dels cantaires de la Coral la Vall es troben les corals infantils de Sant Cli-

ment amb la finalitat d’aprendre dels grans. Totes les corals del poble s'uneixen al-

menys una vegada a l'any, al concert de Nadal, tot i que per primera vegada aquest 

any s'ha fet per separat perquè els menuts són massa petits.  

Concert a la fresca  
Foto: Montse Fulquet 
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Senglar amb fredolics 
 

Ingredients: 

• Senglar bullit prèviament amb unes fulles de llorer. 

• Oli. 

• 1 llauna de fredolics. 

• 1 Llauna de rovellons. 

• 1 ceba 

• 1 tomàquet gran madur o triturat. 

• 3 grans d’all i julivert 

• 1 got de licor de cirera fet a casa, vi rosat o conyac. 

• Pebre negre i sal. 

• 1 fulla de llorer, un trosset de canyella, 1/2l. de brou de coure el senglar (colat) 

Preparació: 

Primer, un cop bullit i fred el senglar, en traurem tots els trossos més rodons i els tallarem 

a talls fins si és de la cuixa o espatlla (si podeu ho feu a tacs com per estofar). En una cas-

sola hi posarem oli i quan estigui calent hi tirarem els rovellons i fredolics i els donarem 

un parell de voltes. Després hi afegirem la ceba tallada petita o rallada i ho deixarem coure 

uns cinc minuts. Seguidament hi afegirem el tomàquet, una fulla de llorer i un tros de ca-

nyella. Deixarem que es cogui el tomàquet,  i mentrestant prepararem una picada amb els 

alls i el julivert. Ho afegirem a la cassola i es deixarà sofregir durant quatre minuts. Passats 

aquets, hi afegirem el licor, deixarem sofregir una mica sense deixar de remenar, afegirem 

el senglar i ho cobrirem tot amb el brou que tindrem reservat. Ho deixarem coure uns ¾ 

d’hora i haurem de rectificar de sal si fa falta. 

 Bon profit!!! 

Senglar amb patates: 

Es far igual que l’anterior, però en lloc de rovellons s’hi posen patates, uns daus de cansa-

lada i unes cebetes petites senceres. 

QUE VAGI DE GUST!!! 

CUINEM AMB ... Mª Cinta Fornòs 
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Opinió culinària 
 
He decidit escriure aquesta columna per 

col·laborar amb una nova iniciativa que es 

basa en recuperar algo que havíem perdut. 

Podria interpretar que m'identifico amb 

aquesta filosofia, anar endavant aprenent i 

respectant el passat. Però, ara toca parlar 

de cuina, i per cuinar ens hem de basar en 

el producte. Crec que el producte de tem-

porada estrella es la carxofa, amb tot el 

respecte a d'altres productes com el calçot, 

la tòfona...als que espero poder dedicar-hi 

la columna un altre dia. Els mesos de fred 

son els millors per gaudir d'aquesta verdu-

ra, o millor dit,...d'aquesta flor. Com que 

fa fred la carxofa no treu la flor i fa que el 

seu cor es faci més carnós i que estigui 

més plena. Per això l'èxit de qualsevol re-

cepta, és cuinar-la quan toca. La natura és 

prou sabia per donar-nos els productes de 

manera que podem seguir una dieta equili-

brada menjant els productes de temporada. 

Aprofiteu el seu millor moment per fer-les 

farcides, fregides, arrebossades...o simple-

ment a la brasa amb oli i sal.  

Bon profit!!! 

Gerard Solís 
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EL RACÓ D’EN JAUME 

De cara el mar, mirant la plana 
amb tres pobles abraçant, 
t'aixeques alta i galana 
com un guardià gegant. 
Besa els teus peus el Llobregat 
i els vents del mar t'acaricien. 
Son la plana, el riu i el mar 
els que a tu et caracteritzen. 
El poble de Sant Climent 
creix en un dels teus vessants , 
i per la part d'orient 
Sant Boi amb Viladecans. 
Ets la muntanya estimada 
pels pobles del teu entorn, 
que han fet siguis coronada 
amb l'ermita de Sant Ramon. 
Muntanya la més preuada, 
L'avantguarda de l'Ordal , 
reps de forma reiterada 
de la ciutat tots els mals. 
S'enfilen pels teus vessants 
anant buscant la puresa, 
que destil·lant sempre estan 
els teus pins amb fortalesa. 
Recorren els teus falders. 
Tot el que toquen malmetran . 
Runes et venen a abocar 
i escombraries et deixen. 
Muntanya, la més esvelta, 
quants cops has estat cremada, 
i has ressorgit cada cop 
amb molta més força encara. 
Muntanya de Sant Ramon 
cada cop més copejada, 
s'aixequen pels teus contorns 
cases, cases i més cases. 
De cara el mar, mirant la plana, 
i amb la gran ciutat enfront, 
t'aixeques alta i galana 
muntanya de Sant Ramon. 
                                JAUME FULQUET    

 

  MUNTANYA DE SANT RAMON 
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CAPÍTOL 3 

500 anys enrere. 

En Xavi, en Jordi i en Climent foren convidats a Can Molins per l’hereu, juntament amb les 

seves esposes: la Sandra, la Loida i la Gloria per passar-hi uns dies, tal com era costum en 

aquelles èpoques quan feia molt de fred. Es tancaven dies i dies i gaudien d’una bona festa. 

Can Molins era una casa molt important, i no només pel poble, tot allò que pesava pe la dirigit 

al castell del Emprunyà, havia de passar per aquella casa, on la persona encarregada dels cor-

reus hi posava el segell. En aquell temps ja hi vivien el vell, la vella, l’hereu, i la filla (una no-

ia que no hi tocava gaire per circumstàncies que més endavant s’explicaran) les minyones i els 

jornalers. 

Les dones es dedicaven a parlar de les seves coses: roba, joies, homes i cuina. Mentrestant, els 

marits es tancaven al menjador tot el dia a prop del caliu de la llar de foc i parlaven de caça, 

dones, negocis i política. Política no només de la vila, doncs per les oïdes d’un hereu molt adi-

nerat i molt més el d’aquella casa, hi arribaven noticies d’estat. Tant polítiques, com de la vi-

da personal dels grans senyors del reialme.  

Per la primera nit l’hereu va fer matar un dels millors xais que tenia, i una vegada esquarterat 

se’l feren portar al menjador juntament amb una bona bota d’un excel· lentissim vi d’una de 

les millors anyades de Can Tallada. No se n’estava pas de res, volia oferir el millor de la casa 

als seus millors amics.  Ells mateixos se l’anaven cuinant mentre bevien vi i xerraven de les 

seves coses. Fins que farts i tips, quedaren adormits a les mateixes cadires. 

L’hereu fora el primer en despertar, va anar a rentar-se una mica per tal de fer marxar la son i 

passant per la cuina a donar instruccions, tornar cap el menjador a despertar els seus amics. 

Encara no eren desperts que va entrar la minyona carregada amb una gran plata d’embotits 

que ell mateix feia fer arribar de Ca la Floreta, Cal Baqués, Cal Buló, Cal Salisachs, els mes-

tres artesans de tant bon ofici. Ja feia molts anys que mataven porcs i casolanament fabricaven 

els embotits. 

Estimats amics - digué l’hereu quan tots van ser asseguts a taula - necessito del vostre ajut per 

portar a terme una gran fita. M’ha demanat ajut un gran amic a qui no puc fallar. 

En aquell mateix moment va aparèixer sa germana obrint la porta d’una bona empenta mentre 

deia mig rient: De fora vindran, de fora vindran, jajajajajajajajaja, de fora vindran jajajajajaja. 
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L’hereu agafar sa germana d’una revolada i va fer-la fora demanant amb veu pausada a sa ma-

re que se l’emportes d’allà. 

-No pateixis fill, que no us tornarà a molestar. Vine, vine, filla, que ton germà té convidats i ja 

saps que no li agrada que se'ls molesti. Anem dalt a pentinar-te que altra vegada has tornat a 

baixar escabellada. Mira com ets filla, amb aquest cabell tan maco com tens. 

-Ell en té la culpa papa, ja ho saps. Diguem per què, per què me’l van prendre. No el trobo pa-

pa, no el trobo. 

-Bé nois, disculpeu l’entrebanc, com anava dient necessito del vostre ajut. De fora vindran, tal 

com deia ma germana, i necessitaran del nostre ajut si tot el que està previst s’espatlla. Si això 

passes, necessitarem de tota aquella gent que ens pugui ajudar. 

-Quanta gent es menester? - preguntar en Xavier. 

-De tots aquells en qui se’n pugui confiar. 

-Cosa difícil demanes, - digué en Jordi - tots plegats sabem com van les coses per aquesta vi-

da. 

-No diguis tonteries - digué en Climent - bé, si més no m’agradaria pensar que les coses no 

van pas així. Però bé, primer hauríem de saber què és el que se’ns demana i quina  és la nostra 

fita. 

-Bé, com tots plegats sabeu, fa uns anys... 

CAPÍTOL 4 

Amb el mal gust de boca que em va deixar la sardana a mig escoltar, puja cap a la parròquia 

tot encuriosit. Que estranyes havien sonat les seves paraules, què carai passava? En fi, no ca-

lia pas patir, poc faltava per esbrinar-ho.  Pujant pel carrer de l’església, com sempre em pas-

sava quan caminava pel poble, se m’ompli el cap de records. De totes les antigues cases i co-

merços que omplien els carrers. En aquell cas, Can Cases, propietat de barcelonins, com gran 

par de les cases del poble.  Cal Renar, el Manya de Cal Basili, en Moisès de Cal Xant. La pes-

ca salada, la perruqueria, Ca l’Agustí... i d’altres que se’m passen per alt. 

Quan vaig arribar, el mossèn encara no havia acabat el sermó (com sempre, actual i contun-

dent. Sense ferir la sensibilitat de tot aquell que tingues bon cor). Després del pare nostre i de 

la comunió, digué:  "Que la pau del senyor sigui amb vosaltres". Al que respongueren tots els 

feligresos:  "I amb el vostre esperit". I fent el senyal de la creu per tots plegats, digué: "Aneu 

amb PAU". 

Em vaig dirigir cap a la capella del Sagrat Cor per tal d’entrar a la sagristia, només amb l’inte-

nció d’haver de passar per l’altar. Com sempre, saludar a nostre senyor, alçant-li una mà men-

tre em posava l’altre al cor i li dedicava un somriure.  
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La porta com sempre oberta de bat a bat, i dins, tot de dones; unes que donaven un petit dona-

tiu al mossèn per  tal d’agrair-li que anomenés els noms dels seus difunts a l’hora de la missa, 

cosa que de fet al mossèn no li agradava gaire. No solia cobrar per aquestes coses, però aque-

lles dones, totes cabudes i agraïdes, li deixaven dins d’un calaix, era com un ritual. Després 

entraven altres persones oferint, agraint o demanant, tot plegat dins d’una conversa molt diste-

sa, sense vergonyes ni maldades. Jo tanmateix, mentre esperava que el mossèn acabés, xerra-

va amb l’un i l’altre sense manies. En certa manera, tots ens hi trobàvem en comunió.  

Mica en mica anaven marxant tots, i una vegada apagades totes les llums i tancades totes les 

portes de l’Església, pujarem per les escales des de la sagristia fins a la rectoria. Eren unes es-

cales de cargol que pujaven per dins del campanar, un dels més vells de tota la comarca. 

-Guita Joan! - m’anava dient en Josep Maria mentre pujàvem - La gent de Can Bordes van en-

dreçar la casa de l’Antonio quan aquest va morir, i van trobar quelcom molt estrany. Bé, si 

més no sembla molt senzill, però noi, no ho podem desxifrar. 

M’encomano a tu que has llegit molt. I si tu no te’n surts, haurem de cercar ajut en algun altre 

racó. Però ja que parla del poble, que de moment tot plegat quedi dins d’aquestes quatre pa-

rets.  

Vaig començar a llegir i sí, el manuscrit que tenia a les mans ja em va semblar estrany, doncs 

semblava molt vell, se’m va posar la pell de gallina quan vaig acabar de llegir les paraules que 

hi havia escrites. Però com podia ser...!? 

El manuscrit, escrit a tinta i on encara si podien veure les restes de la lacra del segell trencat 

deia així:   “De fora vindran, de fora vindran. I dins la casa dels Sants, una cosa i deixaran.” 

Com podia ser que estigues llegint aquelles paraules, que si fa o no fa, feia uns minuts que ha-

via escoltat a la plaça? “ De fora vingueren, de fora vingueren, i alguna cosa dugueren” m’-

havia dit en Climent feia no massa estona. M’havia d’adreçar al Climent per tal de treure'n 

l’entrellat d’aquell trencaclosques? Se m'estava posant la pell de gallina. Amb la seguretat de 

que estàvem tots dos sols, ho vaig començar a llegir en veu alta. 

-"De fora vingueren, de fora vingueren..." ( i una veu des de el rebedor digué: "i una cosa du-

gueren") 

Tant en Josep Maria com jo vam quedar glaçats com pedres. La confiança d’aquella casa sem-

pre deixava la porta oberta a tothom, i tothom hi era benvingut. Es podia rebre la visita de 

qualsevol persona en qualsevol moment. Però d’això a escoltar aquelles paraules hi havia un 

abisme. Qui més sabia aquelles paraules, si la veu que havíem escoltat no era la d’en Climent? 

Qui més sabia les paraules d’aquell manuscrit? La sang ens va tornar al cap, al mateix punt 

que vam veure entrar en Xavier de Cal Masover per la porta del menjador. En Josep Maria 

ens anava mirant a mi a ell amb cara de circumstancies, cara que va desaparèixer al bon punt 

que amb una mirada li vaig fer entendre que hi podíem confiar. 



25 

 

-Què us passa nois? Sembla que hagueu vist un fantasma. 

-Mira que passa, - respongué jo allargant-li el manuscrit - 

Se li va la cara blanca quan el va llegir i nosaltres dos vam començar a riure. 

-D'on ho heu tret? No pot ser possible...Però si només era una llegenda. 

-Què vols dir? - vam dir tots dos alhora - 

-Jo tinc la gola seca, vaig a buscar aigua. Voleu unes cerveses? 

-Estaria bé. Bon beure a la casa del senyor. O no és veritat que la cervesa la van inventar els 

frares? 

-Sí home, sí. Ja ja ja!! Ara mateix les porto. 

-Jo si no et fa res, faré una embolicada. Em plau fumar. 

-Endavant endavant, que jo no puc fumar, però em plau l’olor del fum. 

En segons va portar el beure, i nosaltres vam encendre les cigarretes. Tots plegats vam fer uns 

glops. I en Xavi va començar a explicar la historia: 

“El meu avi era masover, i ser via per Can Molins. Un dia, l’amo, que en aquells moments era 

l’hereu doncs el vell era mort, va convidar a tres amics a la Masia, juntament amb les seves 

esposes. I es tancaren per festejar. A l’endemà, l’hereu era esmorzant amb els seus amics, el 

meu avi va passar just per la porta, doncs anava a donar un encàrrec a la vella, quan sa germa-

na va passar tot cridant aquestes paraules. I a l’estona va aparèixer sa mare per endur-se-la. 

Com estava prohibit escoltar les converses dels senyors, mon avi marxà tal com va arribar. No 

en se pas res més.” A mi m’ho va explicar de nano. I ara al l'escoltar-les m’han sortit de raig. 

Tots tres ens vam quedar mirant-nos els uns als altres, intentant esbrinar el significat d’aqu-

elles paraules. D’on venien? D’on sortien? Què volien dir? 

-Bé, - digué el mossèn - tenim tres punts ben clars; Can Molins, aquesta casa, i Can Bordes. 

Creieu que volen dir res!?  

-Mireu, jo si us sembla, aniré primer a veure en Joan dels Riera.  És molt possible que en sàpi-

ga quelcom. Coneix moltes coses i fets d’aquesta vila. 

-Jo si us sembla, i creieu-me que la conec prou bé, remenaré per aquesta casa altre vegada, 

potser hi trobi quelcom que se m'hagi passat per alt. 

-Doncs jo aniré a Can Bordes de part teva, Josep Maria. Si no et fa res avisa’ls que hi aniré, a 

veure que hi trobo. 

I així ho vam fer, en Xavi va anar a Can Riera, el mossèn v remenar la parròquia, i jo vaig 

anar a Can Bordes. 

JOAN ESPINOSA 
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Paranoia de Cap d’any 
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 Tira còmica 

Glòria Fulquet Comas 
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