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Patrocinat per:



Hola Santperencs i Santperenques,
Avui començo un viatge i vosaltres sou la meva referència.

Veïns de St. Pere Sallavinera sóc Maria Ortega Moyano.
He pres el càrrec de Regidora de cultura i penso dedicar el 
meu temps per escriure històries per tots vosaltres.
“En un bon embolic m’he ficat”
Ja que hi sóc intentaré i m’esforçaré per aprendre i compartir 
amb tots vosaltres les històries i altres afers relacionats amb el 
poble.
Hi haurà coses encertades i coses que no tant, però, estaran 
fetes pensant en vosaltres.
Aquest projecte, que ara començo, fa molts dies que el penso. 
Les idees surten, però ara les he d’endreçar.
La Santperenca serà el nexe d’unió amb vosaltres.
No cal dir que en persona, hi seré.
Començo amb molta il·lusió i desitjo que sigui de la vostra sa-
tisfacció.
Atentament,

Maria Ortega Moyano





LLOC ESPECIAL

El primer lloc especial és la casa de tots, 
l’ajuntament, on és prenen decisions 

per millorar la vida al poble.
Les mesures que es prenen, potser no 
agraden a tothom però l’equip de regi-
dors encapçalats per l’alcalde Sr. Maties 
Bosch, tenen l’objectiu de ferles viables, 
també ajudats per un secretari que sap 
les lleis i sobretot de números
Moltes millores ja venen prefixades i 
orientades pels estaments oficials, però 

nosaltres també traslladem als estaments les necessitats del poble, per 
demanar que no quedi.
Aquest any el POUM, m’ha agradat, que els 
estaments superiors demanin a la gent, com 
voldrien o no veure al seu poble, ara ells es-
tudiaran les millors opcions per St. Pere i 
que siguin viables. Després en l’àmbit cultu-
ral, les coses que tenim al poble que caldria 
ressenyar: Fonts, Cabanyes de pastor, Masies 
antigues, el castell de Boixadors. També els 
camins i corriols, que malauradament s’estan 
perdent.
A l’ajuntament hi poden venir sempre, a preguntar quelcom us negui-
tegi i vulgueu saber. Posarem una bústia de suggeriments, pels que 
vulgueu.
Proposar alguns actes, o fets. Ja que ens heu votat treballarem per tots 
vosaltres.

Tenint al Sr. Maties al capdavant se-
gur que no ens deixarà, adormir-nos.
Ell és un home noble i treballador 
s’esforçarà molt i nosaltres l’ajuda-
rem el que puguem. Les idees, sug-
geriments surten de tots i totes són 
valides.
Jo com a regidora de cultura m’es-
forçaré per tots.



FESTES IMPORTANTS

REIS

Alegria dels xics, per la 
il·lusió del que por-

taran els reis i els darrers 
dies fan una bondat! 
Perquè si no els reis els 
hi deixaran carbó
Reben a SS MM ELS 
REIS amb petards. No 
importa si fa fred, ells 
els primers a seguir-los, 
per poder agafar els ca-
ramels i a l’església per 
veure’ls molt més a prop. Frisen per anar al local social, per rebre els 
regals. Els més xics a vegades els estranyen i fan el “Botet” o comencen 
a plorar, somicar però els pares estan a prop. També porten regals pels 
grans, pares, mares, iaios, iaies, tiets i tietes. Aquí a St. Pere no hi ha límit 
d’edat, tothom si s’ha portat bé, tindrà regal.
Hi ha molta alegria de tots però encara mes de SS. MM els REIS per 
portar felicitat a un poblet petit.

CALÇOTADA

Amb molta dedicació, 
entusiasme i feina la 

comissió de festes pre-
para una de les festes 
importants.
Ho preparen davant del 
local social, couen els 
calçots, que cada any 
estan més bons couen 
botifarra.
Quina feinada que te-
nen, però tenen una aju-
da “la xaxa” un petit rentavaixelles que deu ni do la feina i temps que 
treu.



CARAMELLES

Quan arriben les ca-
ramelles després de 

la Quaresma, s’assagen 
cants i balls per festejar 
el dia.
Amb molta paciència, 
dedicació i gust la Gloria 
ens ensenya les cançons 
que compon Mn. Carles 
Riera, i música Mn. Mise-
rachs. Primer semblen 
molt difícils però la Glo-
ria, de mica en mica sense pressa ens ho ensenya molt bé. Cada vegada 
canten menys homes, és gairebé un cor femení.
HOMES ANIMEU-VOS, que és divertit.

ARROSSADA

Igual que la calçotada 
també ho prepara la 

comissió, tret que l’arròs 
l’acostuma fer el Botines 
i sempre surt bo, sempre 
en fa per més gent de la 
que hi ha i no en sobra, 
el cuina al costat de la 
casa de Cal Liquero, el 
cou amb foc de gas amb 
bombona i, al costat, 
brasa per coure la carn 
de xai o botifarra. I de 
postres cafè i xarrup.

REVETLLA DE ST. JOAN

És una llàstima que s’hagi perdut. Aquest any no semblava ST. JOAN. 
Cadascú ho celebra per la seva banda, un grupet es va reunir, però 

no és el mateix
Lluny queden els anys que cada casa portava una menja, i es compartia 
tots junts, el qui volia venir.



SARDINADA

Al Juliol fem una sardinada al 
jardí de la figuera d’en Fer-

nando hi anem molts veïns de 
sant pere. Hi ha algun any que 
som més de vuitanta, una bona 
nit a la fresca. Quan va començar 
a reunir-se el menjar el portà-
vem entre tots, ens paràvem les 
taules, servíem, etc. Avui en dia, 
se’n fa càrrec la comissió de fes-
tes i gairebé hi anem tot el poble. Fem un primer plat, sardinada de 
segon, els postres, havaneres i rom cremat.

FESTA MAJOR

La Maria Antònia sem-
pre ens sorprèn amb 

el MUSIC SHOW cada 
any és més elaborat més 
maco i busca fer-lo el mi-
llor possible. Actua qui 
vol, tots hi estem con-
vidats a participar xics, 
mitjans, jovenets, grans, 
i més grans, els avis.
Al dia següent els jocs 
de la canalla, amb la gran xocolatada amb coca, n’hi ha que surten ben 
galdosos dels jocs i després amb la xocolata, s’acaba d’arreglar, per po-
sar-los amb un gibrell a estovar
Al vespre aquest any la comissió ha tornat a fer un sopar de càtering i 
tot seguit una obre de teatre “la cançó de les mentides”, interpretada 
pel grup de teatre “Paranys “ obra distreta ben interpretada, que ens va 
fer gaudir una bona estona.
I pels que encara tenen energia ballaruga “Festa Jove”
Diumenge la MISSA SOLEMNE de festa major, i tot seguit concert amb 
la coral de Manresa “Lupulus Emsembla”.
A la tarda Concert i gran ball amb l’orquestra GRAN PREMIER.
Amb un temari de concert per la nostra terra “Catalunya” molt bé
I Adeu a la Festa Major fins l’any que ve.



CASTANYADA

També organitzada 
per la comissió . Ens 

trobem un altre cop al 
voltant d’una taula, per 
gaudir del menú i sobre-
tot castanyes i moniatos. 
Tot seguit una juguesca 
(Bingo) i a dormir.

NADAL

Festa en la qual es venera el, naixement de Jesús, tot és alegria, es 
guarneixen cases, carrers, església amb un gran estel al campanar 

que es veu molt bé quan tornes de Calaf, ens indica on és. St. Pere. La 
mateixa funció que un far pels mariners, però a més ja sabem que som 
a Nadal.
El dia 24a la nit es fa la, tradicional missa del gall i quan acaba, anem 
tots plegats a la torronada. Primer cantem nadales, les priores fan la rifa 
i mengem coca i torrons.

Fins aquí festes importants.



VIDA A PAGÈS

La vida a pagès és 
dura. És treballar un 

dia i un altre, sempre 
mirant al cel. Afecta di-
rectament la climato-
logia: sol, aigua, vents. 
Tot en la seva mesura 
i al seu temps és molt 
beneficiós per les co-
llites, però quan ho fa 
amb desmesura és de 
vegades molt dolent
Aquí a St. Pere tenim 
diferents camps de 
cultiu, Ordi, Blat, Colza, 
Pèsols de farratge per 
als animals i per fer 
pinso.
A la primavera dóna 
gust mirar els camps 
de colza, aquelles es-
planades de groc que 
no cansa la vista, més 
tard, voltants de St. Jordi les espigues d’ordi, quan el vent les gronxa 
i automàticament canvia el color, el blat amb el seu color verd fosc i 
la seva espiga gran i gruixuda, quina meravella si les toques. I tot surt 
d’una llavoreta molt petita.
Quan els sembrats no són gaire alts (Gener,Febrer). mires els camps 
i semblen que els pentinin. Es veu perfectament el rengle i també si 
hi ha alguna llobada. Després sembla que hi tirin xampú, per què per 
guiar-se els pagesos posen espuma per saber per quina línia passen.
Quan encara el gra no treballa els pagesos tiren els productes per pro-
tegir les collites: adobs i altres.
Des de casa solem sentir i, a vegades, veure al Roger amunt i avall amb 
el tractor, sempre hi ha feina: de vegades amb el remolc i a vegades 
sense.
Sense o amb la cisterna dels purins, comencen de bon matí i a vegades 
és fosc i negre que encara feineja, sobretot a l’hora de sembrar i collir.



També molts veïns tenim horts, cultivem verdures: enciams, tomà-
quets, pebrots, albergínies, patates, mongetes, cada veí com les formi-
guetes ho treballen primavera - estiu i ho guardem per l’hivern. Quan 
passeges pel poble és ben distret, cada un té la seva tècnica i els seus 
trucs per tenir més i millors resultats, bons encanyissats per suportar el 
pes de tomaqueres, mongeteres, les eres ben definides sobretot ben 
rectes i a cada era una cosa diferent.
Al matí quan fa bon temps vas a l’hort i trobes, la rosada es veu molt a 
les fulles de les cols grans gotes d’aigua, i com no caragols que aquella 
hora es retiren, ja que han estat menjant durant l’albada, en sortir el sol 
ja s’amaguen. Aquella hora també t’acompanyen els cants dels ocells, 
deu ni do la xarrera que tenen, els galls el seu cant “quiquiriquic”, com 
criden, són un despertador que no és necessari posar-li piles, però a 
vegades hi ha algun que està enrogallat.
Al matí és la millor hora per passejar pels voltants del poble, les olors, 
tot està tranquil, la xarrameca dels ocells, la fresqueta matinera i penso: 
quina sort viure aquí a: St. Pere ets al poble però tens el bosc al costat. 
Això és un luxe que no té tothom.



AVIS ENTRANYABLES
AMPARO JORQUES

La nostra estimada veïna, va néixer a Moixent 
(València) el dia 29 – 5 – 1922

El seu pare era ferroviari, la seva mare l’ajuda-
va. Era guarda, va tenir 2 germanes i un ger-
mà.
El germà Vicenç va néixer a Valencià, la ger-
mana Pilar a Vacarisses, la germana Lluïsa a 
Rajadell.
Va ser una infància moguda de llocs diferents 
depenent d’on destinaven el seu pare. Però 
molt feliç amb els seus germans. Més tard van 
traslladar el seu pare a Aguilar de Segarra i 
allà va conèixer “el Minguet” de Sant Pere Sa-
llavinera (L’home de la seva vida).
S’hi va casar el 20 de maig de 1948, van viure 
a Sant Pere i no es van moure més d’aquest 
petit poble. De feina no n’hi faltava, tenien bo-
tiga o “colmado”, com es deia abans, correus. 
També mataven els xais que criaven i venien. 
Feien pa. En fi, en aquells temps, les botigues 
de poble eren així, tenien de tot.
Vivien amb els sogres i un tiet solter. L’Ampa-
ro ajudava a tot i com era modista i cosia bé 
feia la roba de tots. La vida va ser dura, anava a 
buscar l’aigua de beure a la font de sant Pere 
i quan no rajava anaven a buscar l’aigua a la 
font de la nesprera (Sota el cementiri hi havia 
un camí per arribar a la font)
Els seus tresors van arribant: 1r en Lluís, 2n en Josep Maria (conegut 
com a Gimondi degut a un ciclista que li agradava molt), 3r en Vicenç, 
4t en Juli, 5è la Maria Pilar i 6è la Florinda.
Una de les tasques més feixugues que havia de fer era rentar la roba al 
safareig (ja que en aquells temps no hi havia aigua corrent a les cases) 
A l’hivern havien de trencar el gel amb la paleta.
Ella està molt satisfeta de la seva vida encara que dura no li ha marxat 
mai el seu somriure ni la seva manera d’expressar-se alegre.



Està molt orgullosa de tots els 
seus, però ella diu amb gran so-
lemnitat: “Tinc 8 néts i 5 besnéts”.
Li fa molta gràcia quan els seus 
néts li fan fotografies amb el mò-
bil i li comencen a posar coses de 
broma, bigotis, cues, llacets...
Personalment, a mi, m’endolceix 
ella. La seva manera de ser, s’es-
força molt per a tot. Es pinta i s’arregla molt per sortir. És la primera a 
pujar a l’autobús a les excursions. També feia gimnàstica i Ioga. A les 
festes del poble no hi falta: Arrossada, sardinada, totes les festes. Ni als 
cursets.
Ella era molt amiga dels seus amics i veïns. Constància en tinc, era molt 
amiga de la meva mare. Quan la meva mare va venir de Moià, de se-
guida es van entendre i estimar. Anaven a caminar 3: La Maria de la 
rectoria, la meva mare i l’Amparo. Voltaven una estona a la tarda i xarra-
ven amb els veïns que trobaven. Sobretot a l’estiu amb la Conxita del 
Fernando; a menjar figues. Després la maria va marxar a Manresa i van 
quedar elles 2.
Caminaven i cantaven i s’explicaven les seves coses i sobretot reien. 
L’Abel els va posar un banc al camí de la carosa. Arrecerat amb els pins 
perquè tinguessin ombra a l’estiu.
Quan la meva mare va caure malalta i no podia sortir, la venia a veure 
tot sovint. Sempre va ser una visita molt animada, l’Amparo l’estimava 
molt i molt. I jo, filla de l’Adela li agraeixo molt totes les seves visites, 
la seva amistat i la seva alegria i per això ella és la primera a sortir en 
aquest apartat d’Avis entranyables de Sant Pere.
Així ho penso i així ho escric.



RACÓ  DE POESIA

Sant Pere va tenir un poeta molt peculiar. Mossèn Amand Lus i Bonet, 
era molt sensible i per ell era molt important la, poesia, la música . 

També hi va haver moments que no ho semblava gens, però dintre d’ell 
sempre devia tenir la sensibilitat oberta, amb la seva poesia es veu clar. 
Amant del seu poble la seva gent i els petits, però no ho demostrava. 
Amb el seu llibre de poesia vaig descobrir un altre mossèn, unes estro-
fes plenes d’imaginació, que et transporten.
La primera que us copiaré, serà una sardana que va escriure, descrivint 
el poble. La va escriure al Setembre de 1965.
Sardana, amb la música de Rossend Palmada i teixidor. Estrenada per 
la cobla La Principal de la Bisbal, a l’aplec de Banyoles l’any 1982.

“Sant Pere Sallavinera
Un raval assolellat,
Quatre pins, una riera,
I un silenci benaurat

De tant en tant una alzina
Ofereix al seu redol
L’ombra més fresca i més fina
Sota la capa del sol.

Les masies, escampades
Com un pessebre gegant,
Amb fumeres violades
Que s’enfilen ondulant.

Els matins són de llum clara
I piuladissa d’ocells.
Fins la quietud s’amara
De claror i de cants novells.

Al migdia és tan forta
La llum que no es pot mirar.
I el gos que guarda la porta
Té peresa de lladrar.

A la tarda tot respira
Un aire melangiós
I s’esllangueix una pira
De perfums i de colors.

Sant Pere Sallavinera,
Qui et pogués enamorar
I dur-te ben presonera
Com un ocell a la mà!”



ACTES O FETS ESPECIALS
A  ST PERE SALLAVINERA

Aquest any, hem tingut un acte molt 
important i especial:

Inauguració zona de lleure
AMADOR BERNABEU
Dia: 5 Juliol del 2019
Lloc: Estació de Sant Pere Sallavinera – 
Seguers
Hi ha una petita estació de tren que 
amb el temps s’ha degradat molt. És un 
espai que va ser, és i serà l’anar i venir 
de gent a buscar el tren tant per mar-
xar com arribar. Tot i que cada vegada 
menys.
Un espai on també hi ha cases i s’hi viu. Abans més que ara.
En aquest lloc hi havia, un equip de persones i/o treballadors a l’estació: 
Guarda agulles, mossos de càrrega, i cap d’estació
Aquí, a Seguers, hi vivia un noiet fill del ferroviari: AMADOR BERNABEU.
I en honor a ell la zona de lleure tindrà, a partir d’avui, el nom de:

“ZONA DE LLEURE AMADOR BERNABEU”

L’ajuntament va decidir endreçar la zona. Hi havia unes casetes molt 
tronades ja, i hi havia el perill d’ensorrament.



Es va contactar 
amb l’Amador, 
ja que ell ve a 
les Nits cultu-
rals.
Van tenir una 
bona entesa, 
amb l’Ajun-
tament, i van 
fer els tràmits 
pertinents per 
tirar-ho enda-
vant. Avui en 
dia és una zona neta i endreçada per gaudir on la canalla pot córrer i 
gronxar-se.
En saber el dia que es feia, vaig comunicar-li a mossèn Carles si volia 
beneir la inauguració de la zona.
Mossèn Carles, sempre molt atent, va dir que sí a l’instant després de 
comprovar que no tenia res programat.
El mossèn és un home molt proper. No és ultraexigent, ans tot al con-
trari; sempre escolta, sempre amb una rialla. Quina sort de tenir-lo com 
a mossèn.
Amb l’acte de la benedicció va ser molt encertat amb la lectura però va 
triar molt bé: per la inauguració d’una plaça.
Com si aquell passatge fos estat escrit per nosaltres Santperencs.
Moltíssimes gràcies Mossèn Carles Riera

PARAULES DE AMADOR BERNABEU

Estic molt emocionat, amb aquest racó de mon d’on vaig passar la 
meva infantesa i la meva joventut.

Amb un dia així, es ve amb un discurs escrit amb paper, però m’ha sem-
blat que havia de venir i les paraules havien de sortir espontàniament, 
hi ha molta emoció, molts records, i parlo a cor obert.
Record especial pels pares, que ells també ho puguin sentir, allà on si-
guin.
Aquesta història ha de ser recordada. El meu pare era ferroviari i la 
meva mare era modista.



Les noies promeses quan es volien casar venien a casa, perquè la mare 
els fes el vestit de núvia, venien de: St. Pere, la Llavinera, Boixadors, 
Aguilar.
Aquesta estació és molt principal, en aquell temps, els trens passaven 
sovint. Això que aquesta estació era molt petita 200 metres.
Hi passaven 4 tipus de trens.

1. Tren de l’aigua: Passava 2 cops al dia i carregaven l’aigua 
a les 2 màquines que portava.

2. Ligero: Sort que en deien ligero, tardava de St. Pere a 
Manresa una hora i quinze minuts, o una hora i trenta 
minuts. Era el tren que agafava l’Amador quan tenia 9 
anys per anar a la “Salle” on estudiava.

3. 3 Tren correu, que parava a totes les estacions. Era de 
Barcelona, Saragossa i passava a les 12 del migdia

4. Tren expresso, que no parava.
Quan tornava a casa, com el tren anava tan lent, tenia temps de fer els 
deures, i l’estudi se’m donava bé.
Quan era més grandet, ajudava als altres a fer deures sobretot de ma-
temàtiques, i aprovaven no perquè jo els ajudés, sinó perquè ells estu-
diaven.
A l’estiu ho passàvem molt bé, quan érem més grandets, amb una gra-
mola, ja començàvem a clissar les noietes i algunes m’agradaven molt 
com la Núria de cal Maurici.
També era molt divertit quan arribaven, els músics per tocar a la festa 
major, arribaven amb el tren correu i els anava a buscar l’Emili de cal 
farell amb el seu camió, el dissabte, per tocar a l’Església per la festa 
major. Més tard el Bisbe ho va prohibir.
L’orquestra es deia, “Mario y sus muchachos”. 
Amb “Berra” inclosa. El contrabaix
I va acabar el discurs d’una manera senzilla però molt afectuosa.
Que sapigueu que a Barcelona teniu un amic que es diu Amador Ber-
nabeu.



L’EXCURSIÓ

Com cada any, a Sant Pere, l’ajunta-
ment programa dues excursions: 

Una al Maig i una altra al Setembre. 
Un dia per passar-s’ho bé amb tots els 
que s’hi vulguin unir.
Aquest any és el primer que m’enca-
rrego de l’excursió i he programat un 
viatge que pot ser molt bonic: Anar a 
Moià.
Primer, vam sortir a les 8 direcció 
Moià i vàrem esmorzar al restaurant 
URBISOL. El que va voler es va em-
portar l’entrepà i el que no el va demanar allà. Vam ser molt ben atesos 
per la mestressa “Eli”. No és un menjador clàssic de taules i cadires, te-
nia butaques en comptes de cadires i, al fons, un piano de color vermell 
que segurament s’emprava per amenitzar algun acte.
Seguidament vàrem pujar a l’autocar pel següent punt del viatge. Les 
coves del toll, al Moianès (Direcció Collsuspina). Vam arribar en 15 mi-
nuts a través d’una pista forestal molt ben indicada i allà al fons de la 
baixada “El Toll”.
Ens estava esperant en Sergi. Ens va comentar que, com que la cova 
era petita i no hi cabríem tots i que hauríem de fer 2 grups. Un grup 
entraria a la cova mentre que l’altre grup anava pels voltants mirant la 
fl ora i arbres autòctons i també les cabanes reproduïdes el més fi del-
ment que se’n té constància. 
Les cabanes les està construint en Sebastià Vilajua-
na. Germà de la meva amiga Eugènia. És algun 
recorregut amb algun obstacle fàcil de supe-
rar. Encara avui els espeleòlegs hi treba-
llen.
Quan vam entrar, el Sergi, ens va 
recomanar no fer gaire xivarri per 
no molestar als inquilins de les coves: 
Els ratpenats.
Vam estar tots atents a les seves ex-
plicacions, ens ho feia viure. Molt ben 
explicat i amb molt de respecte pel lloc. 
Va dir quelcom que em va semblar

Les cabanes les està construint en Sebastià Vilajua-
na. Germà de la meva amiga Eugènia. És algun 
recorregut amb algun obstacle fàcil de supe-
rar. Encara avui els espeleòlegs hi treba-

Quan vam entrar, el Sergi, ens va 
recomanar no fer gaire xivarri per 
no molestar als inquilins de les coves: 

Vam estar tots atents a les seves ex-
plicacions, ens ho feia viure. Molt ben 
explicat i amb molt de respecte pel lloc. 
Va dir quelcom que em va semblar



molt bonic: “Els espeleòlegs van amb uns pinzells traient la primera 
capa de terra com si voltegessin la fulla d’un llibre, la qual té molta in-
formació de temps passats”. Estava tot ple de cordills penjant que de-
marcaven l’espai a estudiar del qual en treuen molta informació. No 
és una cova clàssica d’estalactites i estalagmites, és diferent. No es pot 
descriure, s’ha de veure.
És molt bonica i ben preparada amb fustes de passarel·la perquè la 
gent pugui caminar bé.
La visita es va fer molt curta. Vam estar més dels tres quarts d’hora que 
diuen. Quan vam sortir de la cova ens vam fer tots junts una fotografi a 
i li vam donar un càlid i fort aplaudiment al Sergi.

Anem al següent punt: el Museu 
de Moià. Casa natal de Rafael de 
Casanova, en la qual hi va viure 
fi ns als 14 anys que va marxar 
a estudiar a Barcelona. Aquí hi 
havia moltes coses a veure. Al-
gunes dependències estan con-
servades tal com eren abans. Ens 
van posar un audiovisual, exposi-
cions de quadres i robes d’aquell 
temps; d’objectes trobats a les 

coves. Entretingut i amè, però no guiat.
Després vam anar a veure la casa d’en tenor vinyes que té a Moià. Que 
amb el pas del temps està en mal estat.
El tenor Vinyes va tenir el goig de ser la primera persona en el món de 
cantar una òpera de Wagner, ja que aquest autor va deixar l’ordre que 
no es cantés cap de les seves obres fora d’Alemanya fi ns als 30 anys de 
la seva mort. I el tenor vinyes al li-
ceu fou el primer a cantar Parsifal 
el 31-12-1913.
A la façana de la casa hi ha el 
nom de les obres de Wagner que 
ell va cantar. Al costat de la casa 
hi ha una escultura que el tenor 
va pagar. L’escultura de Rafael 
Casanoves. També va ser gene-
rós amb Moià. Va crear la festa de 
la vellesa i la festa de l’arbre frui-
ter que encara es fa el 16 d’agost.



Seguidament al restaurant Moianès ja teníem la gana feta. Amb una 
sorpresa que només sabia jo. Vam ser molt ben rebuts i en seure a la 
taula vaig escriure el nom de tots per a la primera sorpresa i assegu-
rar-me que hi eren tots. Quan va passar el cambrer li vaig dir que n’aga-
fés 3 i vaig dinar amb els 3 papers a sota del plat sense saber qui eren.
Quan anàvem a fer els postres vaig pre-
parar la 2a sorpresa amb l’ajuda d’una 
carmelita (Una companya d’escola a les 
“Carmelites” que té una fl oristeria, L’Im-
ma): Un ram de fl ors per a la nostra es-
timada Montserrat. Per a ella va ser una 
sorpresa molt gran. No s’esperava res 
i va estar molt contenta. Després vaig 
demanar a una àvia que em digués per 
quin ordre havia de destapar els pape-
rets de sota del plat.
Els premis van ser una juguesca que va 
intrigar molt: ho vaig fer perquè algú s’emportés alguna cosa de Moià.
El 3r premi era una botifarra d’ou de “Cal Noc”. Que aquest any li han 
donat el premi a la millor botifarra d’ou.
El 2n premi era un formatge de Montbui que també ha estat premiat.
El primer premi va ser un fuet de “Cal Noc” que el portava a la bossa de 
mà i de tant en tant tenia temptacions de fer-li una queixalada.
Quan vam sortir del Moianès eren les 5 de la tarda. Havíem d’anar tirant. 
Vam travessar el parc i vam baixar pel carrer Sant Josep, la plaça colom 
i enfi lar el carrer que ens portava a un estava estacionat l’autocar. Ens 
vam tornar a fer una fotografi a tots junts i vam marxar cap a casa. Poc 
abans de les 7 ja estàvem a Sant Pere i amb l’excursió acabada.
Només em queda donar-li les gràcies al Jordi (Jorge), el xofer de “Prats 
Serrat” que em va recolzar molt, ja que sabia que era la primera excur-
sió que organitzava.
Moltes gràcies a l’empresa, a la Núria, al Jorge. Gràcies per un dia tan 
bo per a tots.


