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Pedra, Cotó, Vapor
Si poguéssim resumir la història de Sant Vicenç de Castellet, ho podríem fer amb aquestes tres paraules:
Pedra, Cotó i Tèxtil. El poble va tenir un gran creixement gràcies a les propietats que presentava les
condicions geològiques de l’entorn. De fet, el més important de tots va ser el riu Llobregat. L’aigua era
imprescindible, ja que es presentava com el màxim motor de les fàbriques amb la generació d’energia
hidràulica.
A tot això, les comunicacions i les facilitats per arribar al poble també van ser clau perquè moltes persones
decidissin quedar-se al poble bagenc. I de fet, a dia d’avui el poble continua gaudint d’aquests avantatges
comunicatius. A tot això, aquests esdeveniments i coincidències seran el centre de la fira del Vapor i les
pàgines que tens per endavant.
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Sant Vicenç de Castellet es va convertir, al segle XX en un centre de comunicacions vital dins la xarxa ferroviària
catalana, que va repercutir en el desenvolupament i instal·lació d’indústries, sobretot tèxtils i de la pedra. Els sectors
es van nodrir dels avantatges de poder-se instal·lar al costat dels canals de distribució dels materials. És per això que
al poble bagenc se’l coneix amb l’apel·latiu de “població de pedra, cotó, vapor”. I aquí, desgranarem una mica
cada un dels aspectes.

Cotó

E

ns remuntem a mitjans del segle XIX, quan la
indústria del cotó agafa força al poble i es converteix en el centre de l’activitat Industrial. Sobretot en la primera meitat del segle XX quan abarca
sectors com la filatura, el teixit o el tint. I quines
eren les fàbriques que oferien tot aquest reguitzell de
productes? A Sant Vicenç hi havia la fàbrica de Cal
Balet, Cal Soler, Cal Castellets, Armengol i Pere Jorba.
La població va notar el creixement d’aquestes empreses al 1890. Aquell any hi havia una població de 1429
habitants i 557 obrers repartits en totes les indústries.
La gran producció, però, no és fruit de la casualitat.
Un dels punts més importants i clau va ser la aproximació del riu Llobregat, el gran generador de l’energia. També l’oportunitat que oferia el ferrocarril per
al transport de primeres matèries i productes acabats.
Si tirem d’hemeroteca, la primera fàbrica tèxtil que

hi va haver al poble va ser la de Cal Balet, l’any 1828.
Després de consolidar-se i canviar de mans en diferents ocasions, al 1914 s’acaba comprant la primera
màquina de vapor.
Fruit de les inversions i la constant renovació de l’empresa, la industria va obtenir un gran èxit: El mes de
gener de 1901 la Gazeta publicava la llista oficial de
les recompenses atorgades pel jurat Internacional
de l’Exposició Universal de París. En aquesta llista,
concretament, hi figura entre les premiades el sector
de filats i teixits Balet Vendrell i Cia amb medalla de
plata.
Per altra banda, la segona indústria tèxtil que es
va construir al poble va ser l’any 1867 pel manresà
Miquel Cots, propietari dels terrenys que envoltaven
la Torre del Breny i d’altres terres dels masos més importants de la població. Allà hi va construir Cal Soler,
que també s’anomenava cal Castells.

Arxiu de Jordi Largo

A tot això hi va haver un punt d’inflecció. Va
ser durant els anys 60. Hi hagué una gran crisis
tèxtil. La constant evolució de la maquinaria va
fer que les industries no haguessin evolucionat
tècnicament i es van veure sobrepassades per la
revolució tecnològica. La primera fàbrica que es va
veure obligada a tancar va ser la Fàbrica Armengol, coneguda com la Fabriqueta, l’any 1962.
Al cap de dos anys, al 1964, va ser la centenària
industria “Manufacturas Textiles Balet Vendrell”, amb una plantilla de 300 treballadors.
Els anys bons, però, es van veure estroncats als
anys 70, quan s’inicia la crisi del tèxtil amb un
procés de regressió irreversible. En aquell momento les industries es van veure obligades a
tancar.
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Pedra
Abans de parlar concretament de la pedra, cal dir
que el lligam entre aquesta pedra i el patrimoni local
és el fil conductor d’una ruta urbana pels principals
monuments i edificis del poble.

L

’extracció de la pedra a Sant Vicenç de Castellet ja es remunta al temps dels romans per
tal de poder construir monuments i habitatges.
Primer es va començar a extreure la pedra sorrenca o gres. I perquè? Doncs perquè aquests dos
tipus de roca són les més abundants i amb les que
es pot treballar més fàcilment. De fet, amb ella es
van fer la majoria dels edificis antics.

Com que les fàbriques es nodrien del riu Llobregat, aquest va quedar molt contaminat al principi de
les seves extraccions. Entre la dècada dels vuitanta i els noranta de segle XX la gent comença a prendre consciència del que significa contaminar el riu al veure que tots els residus de les empreses acaben
amb la vida dels éssers vius del Llobregat al seu pas per la localitat.
Per fer front a tot això, la llei els obliga a instal·lar depuradores i se’ls prohibeix llançar qualsevol tipus
de residu a el riu. En l’actualitat el riu encara no ha aconseguit recuperar totes les seves forces, tot i
que des de llavors deixen d’aparèixer muntanyes de peixos morts.

Després, a finals del segle XIX es va treballar
amb l’explotació de la pedra sorrenca. S’extreia
de manera manual i s’utilitzava bàsicament per
a fer voreres i enllosats. De fet, durant la dècada
del 1920 hi havia un cert ambient comercial a
l’entorn de la pedra. El material Santvicentí va
ser important, per exemple, per a la construcció
de les fonts de Montjuïc.
A partir d’aleshores va començar l’explotació
de la pedra calcària, pedra més dura que la pedra sorrenca i que permetia ser polida, amb un
acabat molt similar al marbre. Una de les característiques d’aquesta pedra és que és molt resistent a l’erosió meteorològica. De fet, aquest tipus
de pedra es va popularitzar molt ràpidament i
va quedar identificada com a “pedra Sant Vicenç”, denominació amb la que es coneix arreu
i que s’aplica també a altres tipus de pedres, encara que no siguin de la zona. Amb aquesta gran
popularitat, els tallers es comencen a consolidar
i adquireixen maquinària necessària i passa a ser
una base de l’economia local.

Arxiu de Jordi Largo

Per ser més concrets, el dia 27 de gener del 1953,
cap als vols del migdia, el poble va sortir al carrer per presenciar el pas d’una gran plataforma
rodant que transportava el bloc de pedra més que
gran que s’havia sortit mai de les pedres de pedra
calcària del poble, i un dels més grans que avia
estat transportat fins al moment. Aquella pedra
va servir per esculpir l’estàtua del Timbaler del
Bruc. De fet, la pedra pesava vuitanta tones i feia
cinc metres de llargada per 2,20 metres d’altura
i 2,35 metres d’amplada.
Aquell esdeveniment va tenir un gran ressò a nivell nacional. D’aquesta manera es va anar incrementant l’activitat, van ampliar-se els tallers i es
va comprar o fabricar la maquinària necessària
fins a consolidar aquest tipus d’indústria com
una de les bases de l’economia local.
De fet, a més de donar treball a diferents famílies,
la pedra també facilitava la formació d’indústries
com les bòbiles i la fàbrica de ceràmica. Aquesta
estava ubicada al camí que va del nucli urbà a la
Torre del Breny.
Arxiu de Jordi Largo
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Vapor

F

ins al 1859 l’única via de comunicació de Sant Vicenç de Castellet cap
a Barcelona i Manresa era fer el transport de mercaderies mules per un
camí feixuc i pedregós. Per millorar aquests trajectes va arribar el ferrocarril. Aquest va donar lloc a un nou concepte de la distància i va impulsar la
industrialització de les conques mitjana i alta del Llobregat.

punt com a prolongació del carrer Prim, però novament es va denegar perquè van al·legar que ja se’n feia un a la carretera i que la llei no permetia
passos amb tant poca distància. El poble no es va quedar de braços creuats
i per poder buscar solucions al problema es va crear una comissió que va
gestionar el pas i va estudiar la forma de aconseguir-ho.

A mesura que avançaven els anys Sant Vicenç anava creixent. El 1853
començaren les obres del tram de ferrocarril Terrassa – Manresa. Allà el
poble es va convertir en un centre de comunicacions vital dins la xarxa ferroviària catalana. Això va fer que el poble anés creixent a marxes forçades
i el 3 de juliol del 1859 es va inaugurar el trajecte de la companyia del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa.

De fet, un dia que l’Ajuntament s’havia de reunir amb els enginyers de la
Companyia i l’estat, la comissió va organitzar una gran manifestació. Van
parar les fàbriques, van tancar el comerç i tot el poble. Entre moltes pancartes i crits es podia llegir: “Volem un pont, fora el terraplé”. De fet, va ser
una manifestació clau, on es va aconseguir construir finalment el pont. Un
pont que els seus tres arcs van donar al carrer Llobregat, a la plaça i també
al carrer Prim. A tot això, el ritme del poble no parava i es va construir i es
va posar en funcionament el Dipòsit de Reserva de Màquines que va portar al poble més de 80 famílies. És per això que el vapor va ser el principal
creador de llocs de treball durant el segle XX i va ajudar en el desenvolupament laboral, econòmic i social.

A tot això, si cal destacar una època per Sant Vicenç, és a la segona dècada
del segle XX. El poble va rebre un gran impuls, novament, a través del
ferrocarril del Nord. Al principi, a l’inaugurar-se el ferrocarril, tenia sols via
única. No va ser fins al 1912 quan es va convertir en doble via. Així doncs,
amb la construcció d’aquesta segona via es va poder proporcionar molta
feina a moltes persones nouvingudes i de la zona.
Arrel de tot això, es va fundar la companyia dels Ferrocarrils Catalans.
Aquesta va decidir l’any 1924 executar un traçat viari alternatiu que va
enllaçar Barcelona amb Manresa amb una estació a Sant Vicenç. En tot
aquest període, el ferrocarril ha estat un factor decisiu en el creixement del
poble perquè va proporcionar l’arribada de moltes persones de fora que,
per motius de treball es van quedar a viure a Sant Vicenç de Castellet amb
les seves famílies.
Seguidament al 22 d’agost del 1924 s’inaugura “Ferrocarrils Catalans” i
proporciona noves comunicacions que havien d’afavorir al poble. Però també va causar un que altra maldecap. Per mantenir el nivell, des del pont de
ferro sobre el riu Llobregat fins a la carretera, es va haver de construir un
terraplè que trencava la gran esplanada que des dels horts de Can Balet
s’estenia per tota la part baixa del poble fins arribar al pont. Per evitar l’inconvenient, es va sol·licitar un viaducte de ferro que permetés el pas d’un
costat a l’altra, però no es va acabar construint. També es va demanar un

De fet, el vapor també va ser important però per un apunt negatiu. Va ser
durant la guerra. El mercat negre o estraperlo va tenir una gran importància al poble i va crear un mal nom a nivell provincial. El fet d’haver-hi el
dipòsit de màquines per a fer el canvi a les que anaven en direcció a Lleida,
província agrícola, va ser el primer element ferroviari que es va dedicar a
baixar comestibles, particularment gra. Aquestes es venia en botigues i cases particulars. Es va convertir, doncs, en un centre mercantil a on acudien
una sèrie de persones de Terrassa, Sabadell i Barcelona que se’ls coneixia
amb el nom d’estraperlistes que venien aquí a comprar per tornar-s’ho a
vendre.
A tot això, un punt d’inflecció també va ser quan l’any 1867 es va construir
el canal industrial que va donar una empenta definitiva a la indústria de la
zona. De fet, amb aquestes obres i aquests canvis al poble, es van acabar de
consolidar amb l’arribada del ferrocarril, concretament els Ferrocarrils del
Nord el 1859 i els Ferrocarrils Catalans el 1924.

Xavier Santamaría / Museo Vasco del Ferrocarril
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Dissabte 5 de juny
10:00h

Toc de Sirena, inici de la fira

11:00h

Inauguració exposició: “Sant Vicenç de Castellet; cotó, pedra
i vapor”
Xerrada: “Vinyes i fàbriques. Sindicats i ateneus. La vida quotidiana a
Catalunya a començaments del segle XX” a càrrec de Llorenç Ferrer.
Actuació del grup de Violines de l’Escola Municipal de Música
Espai Ateneu

20:00h

Concert de tarda a càrrec “S’temple Bar”
Plaça de l’Ajuntament
Des de Santa Maria d’Oló ens arriba aquesta formació de música tavernera que fusiona els sons irlandesos amb la música catalana més festiva. Música i festa tradicional per
tancar la primera jornada de la Fira del Vapor

- Invitacions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC
- Acte Online

Diumenge 6 de juny
10:00h

- Acte Online

Toc de Sirena, inici de la fira

De 11:00 a 14:00h

11:00h

12:00h

Màgic Pol ens sorprendrà revivint els clàssics de l’il·lusionisme des de la
perspectiva del segle XXI. “Tarta’l” un espectacle amb humor i màgica que
ens captivarà des del primer moment.

Espai infantil. Jocs populars de l’època.
Plaça Farmacèutics Gelabert
- Aforaments limitats i mesures anti-COVID
Ruta Orígens: “Un dia fora la fàbrica”
Sortida: Espai Ateneu
- Inscripcions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

12:30h

Concert-vermut a càrrec de “David Palau i Nacho Romero”
Plaça de l’ajuntament
A David Palau se’l coneix com a “el guitarrista dels famosos” ja que és el guitarrista
principal de Serrat i Sabina, ha treballat amb artistes tant nacionals com internacionals:
Alejandro Sanz, David Bisbal, Ana Belén, Miguel Bosé, Miguel Ríos,... músic guanyador
d’un Grammy i amb una experiència de més de 2000 concerts arreu del planeta.
Nacho Romero és un músic amb una dilatada carrera professional de més de 20 anys als
escenaris i junt amb David Palau creen un tàndem perfecte oferint un directe potent i de
qualitat en el que capten al públic amb els temes més representatius de diverses dècades.

- Gaudeix del concert acompanyat d’un bon pack Vermut Fira del Vapor
- Entrades a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

De 17h a 20h

Espai infantil. Jocs populars de l’època
Plaça Farmacèutics Gelabert
- Aforaments limitats i mesures anti-COVID

18:00h

Representació històrica: “Fent safareig”
Plaça de l’Ajuntament
- Invitacions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC
- Acte Online

18:30h

Foto de família històrica
Plaça de l’Ajuntament

19:00h

Espectacle infantil: “Tarta’l” a càrrec de Màgic Pol
Plaça de l’ajuntament

- Invitacions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

De 11:00h a 14:00h

Espai infantil. Jocs populars de l’època
Plaça Farmacèutics Gelabert
- Aforaments limitats i mesures anti-COVID

12:00h

Ruta Orígens: “Un dia fora la fàbrica”
Sortida: Espai Ateneu
- Inscripcions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

12:30h

Concert-vermut a càrrec de “Clazzics”
Plaça de l’ajuntament
CLAZZICS és sinònim d’òpera-fusió. Aquest quartet manresà ens proposa una revisió i
actualització de la música clàssica al llenguatge i les formes musicals dels nostres temps.
Un concert amb els grans ‘hits’ de compositors com Bizet, Mozart, Beethoven o Puccini, a partir dels quals CLAZZICS els dona, des del màxim respecte i admiració, una
nova dimensió i una alenada d’aire fresc que s’adapta al públic actual i s’apropa a les
generacions més joves,“deselititzant” l’escolta de la música clàssica i posant-la a l’abast
de tothom.

- Gaudeix del concert acompanyat d’un bon pack Vermut Fira del Vapor
- Entrades a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

13:00h

Entrega de Premis Balcons Florals
Plaça de l’ajuntament

De 11:00h a 14:00h

Espai infantil. Jocs populars de l’època
Plaça Farmacèutics Gelabert

Museu Teatre “El Coro Reviu”
El Coro ofereix un itinerari guiat ple de vida i d’història.
Societat Coral l’Estrella

- Aforaments limitats i mesures anti-COVID

- Passes cada 15’
- Inscripcions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

Representació històrica: “Ball a l’Envelat”
Plaça de l’Ajuntament

18:00h
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- Invitacions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC
- Acte Online

EXPOSICIONS

18:30h

“Sant Vicenç de Castellet: pedra, cotó i vapor”
Lloc: Espai Ateneu
Hora: De 10h a 14h i de 17h a 20h

19:00h

“Els artesans de Sant Vicenç de Castellet”
Lloc: Espai Ateneu
Hora: De 10h a 14h i de 17h a 20h

Foto de família històrica
Plaça de l’Ajuntament
Museu Teatre “El Coro Reviu”
El Coro ofereix un itinerari guiat ple de vida i d’història.
Societat Coral l’Estrella
- Passes cada 15’
- Inscripcions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC

19:00h

Concert de sardanes a càrrec de la “Cobla Ciutat de Granollers”
Plaça de l’Ajuntament
- Invitacions a: www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC
- Acte Online

20:30h

Toc de Sirena, final de la fira

Dissabte 5 i diumenge 6 de juny
De 10:00h a 20:00h

Mercat d’Artesans i alimentació
Plaça Clavé
- Aforaments limitats, mesures anti-COVID i circuits recomanats
Durant tot el cap de setmana “Comerç i restauració local al
Carrer”

Segueix els actes online a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament

CONCURSOS

3r. Concurs de Balcons Florits, organitza: Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
7è. Concurs d’Instagram: organitza: Comissió Fira del Vapor
Bases dels concursos a www.firadelvapor.cat

ALTRES ACTIVITATS

Dissabte 5 de juny, dia Mundial del Medi ambient
Retorn a la Natura: Alliberament d’una au rapinyaire
Els Agents Rurals ens explicaran com es cuiden i recuperen de ferides i
malalties els animals salvatges que arriben al Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, i alliberarem un dels exemplars ja recuperat.
A les 10h
Pla de les roques
Inscripcions: www.entrapolis.com
Diumenge, 6 de juny
Orientació en família
Descobrim el nostre entorn, mentre busquem les fites amagades.
De 9h a 12.30h, amb sortides escalonades per grups bombolla o de fins a
6 persones.
Punt de trobada: Aparcament de l’Escola Puigsoler
Preu per grup: 5,00€
Places limitades. Inscripcions a Btiquets.
http://bit.ly/orientacioSVC

Restauració i alimentació
Bar Bonachera
c/ Gran, 52 - 938334165

Bar Restaurant Ramoneda
c/ Eduard Penya, 113 - 938331465

El rey Kebab
c/ Eduardo Peña, 24 - 632481896

Pastisseria Choc & Dolç
Pl. Ajuntament, 3 - 938330361

Bar Creixell 15
c/ Creixell, 19 - 938335069

Bar Restaurant Talmon
Pl. Clavé, 9 - 938335361

Forn de pa Trias Castellet
c/ Doctor Trias, 17 - 665094621

Restaurant Cal Codina
Pl. Clavé, 3 - 938330216

Bar Frankfurt L’ Unic
c/ Dr.Trias, 9 - 930256535

Ben bo
c/ Creixell, 23 bx, dreta - 938331470

Forn de pa Isabel Boluda
c/ Via Augusta, 72 - 938330866

Bar La Cantonada
c/ Primer de Maig, 19 - 600731763

Bona Pizza
Av. Secretari Canal, 39 - 679886552

Forn L’Acabat de fer
c/ Bisbe Perelló, 65 - 650222687

Restaurant Can Fainé
Ctra. Del Pont de Vilomara, km. 2
938335050

Bar Merlín
c/ d’Armengol, 24

Braseria Pirineu
c/ Cervantes, 31 - 607380687

Frankfurt El Pi
Pl. del pi, 3 - 938334066

Bar Nuevo
c/ Eduard Penya, 23 - 636669563

Ca la Neus
Pl. Ajuntament, 4 - 930248270

La Botiga de 1890
c/ Creixell, 17 - 938331078

Bar Restaurant Braseria Les Vives
Pl. Ind. Les Vives - 628638967

Copas & cafés
c/ Eduard Penya, 98 - 938330075

La Dolceria
c/ Eduardo Peña, 93 - 938333949

Bar Restaurant Can Pillo
c/ Gran, 27 - 931721171

El Celler
c/ Gran, 26 - 634658099

La Grangeta 2.0
c/ Gran, 60 - 937829152

Bar Restaurant El 33
c/ Gran, 33 - 659178118

El Racó del Poble
Pl. Clavé - 632653338

Pastisseria Can Postres
c/ Joan Cadevall, 3 - 938331056

- 634785557

Restaurant El Glotón de la Farinera
Ctra. Vella, 116 - 938331161
Restaurant La Fonda
c/ Creixell, 29 - 934610583
Restaurant Masia Cal Putxet
c/ Roques Altes, 1
- 646597742
Rostisseria Cal Roan
Cristòfol Colom, 111 - 623463124
Taverna El Racó d’en Manel
Pl. Generalitat 4 - 931435331
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INFORMACIÓ
Punt d’informació de la Fira (OAC al carrer)
Plaça de l’Ajuntament
La Fira del Vapor al Twitter
Segueix la Fira al perfil @firadelvapor i també a través de l’etiqueta #firadelvapor21
La Fira del Vapor també a Facebook
Segueix la Fira a través de la pàgina de facebook
/firavapor
La Fira del Vapor a Instagram
Comparteix les fotos amb l’etiqueta
#firadelvapor21 i el perfil d’instagram
@firadelvapor

F
B

Plànol de la ffira

A

C
E

D

A

Pl. Ajuntament - Punt Informació

B

Pl. Ajuntament - Escenari

C

Pl. Clavé - Zona paradistes

D

Espai Ateneu

E

Societat Coral l’Estrella

F

Zona infantil
Illes reciclatge
Punt d’informació

Organitza
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellett
Col.labora
Ubic Sant Vicenç de Castellet

Agraïments
S’agraeix la col·laboració a totes les entitats culturals, socials i
esportives. Artesans i comerciants locals. Personal de l’Ajuntament
i santvicentins i santvicentines anònims/es que han col·laborat
desinteressadament.

Coordinació Teatre
Grup de teatre CUL-I-SEU de la Societat Coral l’Estrella

Més informació: www.firadelvapor.cat - www.svc.cat
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Protocol d’actuació davant la Covid-19
En aquest apartat, trobareu informació sobre el protocol d’actuació i prevenció davant la
COVID-19 que segueix la Fira del Vapor 2021 i també sobre les mesures que, de manera individual, han de seguir els i les visitants que vulguin assistir presencialment a les activitats de
la festa d’enguany.

Protocols d’actuació establerts segons
la normativa dictada per les autoritats sanitàries
• Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en els punts d’accés als espais d’actuació programats.
• Es respectaran les distàncies de seguretat entre visitants requerides en l’aforament i la disposició dels seients.
• Per accedir als espais d’actuació i marxar-ne, compliu estrictament les recomanacions del
personal de l’organització que trobareu als diferents punts. Aquest personal s’encarregarà
que les entrades i les sortides esglaonades siguin tan ràpides i segures com sigui possible.
• Als espais on sigui necessari, s’habilitaran accessos i sortides per punts diferents per tal
d’evitar les aglomeracions.

Mesures individuals per
participar a la Fira del Vapor 2021
• L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
• Si heu formalitzat una reserva d’entrada per participar de manera presencial en les activitats, en accedir a l’espai recordeu mantenir en tot moment una distància de seguretat de 2
metres entre persones.
• Per entrar als espais i sortir-ne, caldrà fer-ho de manera esglaonada, seguint en tot moment la senyalització i respectant sempre les indicacions del personal de control d’accessos
i d’acomodació.
• Podeu portar la confirmació de la vostra reserva en format digital (al vostre telèfon) o bé
portar-la impresa des de casa, però us recomanem dur l’entrada descarregada al mòbil.
Així evitareu al màxim el contacte amb el paper.

Entrades, invitacions i inscripcions a www.svc.cat - www.entrapolis.com - OAC
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Notícies
Sant Vicenç de Castellet ja ha sigut notícia des del 1882 gràcies al Ferrocarril. A través de les hemeroteques de La
Vanguardia i Regió7 s’han pogut trobar diferents referències del poble on parla sobre successos, esports i també
s’hi publicaven esqueles. Aquí, al diari del Vapor us deixem amb les notícies més antigues de Sant Vicenç.
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La història en 4 línies
Pedra

L

es condicions geològiques especials de Sant Vicenç de
Castellet permeten que el poble sigui òptim per a la
seva explotació. L’activitat extractiva industrial comença a
finals del segle XIX amb l’explotació de les pedres d’arenisca. Aquesta va servir perquè l’any 1879 es pogués construir
el cambril del monestir de Montserrat.
Després, cap al 1927, hi havia cinc empreses dedicades a
l’explotació de la pedra que donaven feina a una cinquantena de treballadors. De fet, aquests, l’any 1929 es van encarregar de construir l’Exposició Universal de Barcelona i
les fonts de Montjuïc. Tres anys després, es construeix l’església de la colònia Gomis de Monistrol de Montserrat i el
1953 es va extreure un blog de pedra de 55 tones per esculpir el Timbaler del Bruc, situat sota Montserrat al terme
del Bruc.
Després va començar l’explotació de la pedra calcària o
“caliça”, de característiques més dures i més polida. De fet,
es va convertir en un producte molt popular i es va acabar
dient “Pedra Sant Vicenç”.
Arxiu de Montserrat Camps

Cotó

L

’activitat del tèxtil va començar a mitjans del segle XIX,
aprofitant el riu Llobregat com a generador d’energia i
l’oportunitat que oferia el ferrocarril per al transport de primeres
matèries.
De fet, el cotó era el centre de l’activitat industrial, sobretot
en la primera meitat del segle XX ja que comprèn sectors
com la filatura, el teixit o el tint. Per tal de poder elaborar els
productes s’utilitzava, principalment, l’energia hidràulica i les
màquines de vapor.
Més endavant, a partir del segle XIX i en poc temps, es passà
d’una població que treballava majoritàriament al camp a la
indústria. Així, el 1890 sobre una població de 1429 habitants
hi havia 557 obrers repartits en totes les indústries.

Arxiu de Jordi Largo

Vapor

F

ins al 1859 l’única via de comunicació de Sant Vicenç de Castellet cap a Barcelona i
Manresa era fer el transport de mercaderies mules per un camí feixuc i pedregós. Per
millorar aquests trajectes va arribar el ferrocarril. Aquest va donar lloc a un nou concepte
de la distància i va impulsar la industrialització de les conques mitjana i alta del Llobregat.
El 1853 van començar les obres del tram de ferrocarril Terrassa – Manresa. Aquest va ser
un pas molt important per Sant Vicenç perquè i es va convertir en un centre de comunicacions vital dins la xarxa ferroviària catalana.

A mesura que avançaven els anys sant Vicenç anava creixent. El 1853 començaren les obres
del tram de ferrocarril Terrassa – Manresa. Allà Sant Vicenç es va convertir en un centre
de comunicacions vital dins la xarxa ferroviària catalana. Això va fer que el poble anés
creixent a marxes forçades i el 3 de juliol del 1859 es va inaugurar el trajecte de la companyia del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa.
A part de molts altres esdeveniments, la companyia dels Ferrocarrils Catalans decideix
l’any 1924 executar un traçat viari alternatiu que enllaçava Barcelona amb Manresa i
l’estació a Sant Vicenç. En tot aquest període, el ferrocarril va ser un factor decisiu en el
creixement del poble amb l’arribada de moltes persones de fora.
Euskotren / Museo Vasco del Ferrocarril
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Recomanacions literàries Ffira del Vapor 2021
Narcís Oller

Jordi Llobregat

L’escanyapobres

El secret de Vesalius

Ambientada en una societat rural en procés d’industrialització, l’autor aconsegueix personificar els diners i l’avarícia a
través del tràgic personatge Oleguer i la seva esposa, la Tuies.

Barcelona, maig del 1888. Al cap de pocs dies
d’inaugurar-se la primera Exposició Universal del
país, apareixen els cossos horriblement mutilats de
diverses noies. Les seves ferides recorden una antiga
maledicció de la ciutat oblidada durant molt de
temps.

Josep M. Sagarra

Núria Pradas

Després d’anys de prosperitat, arriben temps de decadència per als Lloberola. És una de les famílies més respectades de la burgesia barcelonina dels anys trenta, que passa
pel difícil tràngol de veure esvair-se el patrimoni familiar
en mans dels seus elements més joves.

En una Barcelona marcada per les convulsions
socials i els moviments reivindicatius, Núria Solé,
una noia de classe obrera destinada a treballar a les
fàbriques tèxtils, lluitarà per complir els seus somnis.

Àngel Guimerà
Maria Rosa

Xavi Barrosso

Els protagonistes són un grup de treballadors d’una carretera. L’assassinat del capatàs va portar l’Andreu, el marit
de la Maria Rosa, a la presó de Ceuta, on finalment mor.
Marçal, que sempre s’ha estimat la Maria Rosa, aconsegueix enamorar-la i casar-s’hi, però unes revelacions desencadenaran la tragèdia.

Com pot convertir-se una criada en una de les actrius més importants de Barcelona? Francisca Romero,
una dona feta a sí mateixa que no accepta un no
com a resposta, en una època en que les dones ni
tan sols tenien dret a votar ,demostrarà que el talent,
l’ambició i la rebel.lia no són només cosa d’ homes.

Chufo Llorens

Francesc Cabana

Vida privada

La llei dels justos

Un recorregut per la Barcelona modernista de finals del
segle XIX. En una ciutat dividida entre burgesos i proletaris, agitada per aires de progrés i revolució, una parella
d’orígens socials oposats hauran de lluitar en contra de tot
per poder viure el seu amor.

La noia de la biblioteca

L’avinguda de les il.lucions

Fàbriques i empresaris : Els protagonistes de la Revolució
Industrial a Catalunya
Les fàbriques i els empresaris tenen històries molt
diferents : algunes empreses tenen més de cent anys
d’història, d’altres només duren una generació. Unes
guanyaren molts diners, altres en perderen. En major o menor mesura, totes van contribuir al procés
d’ industrialització català des dels seus inicis.

Recomanacions cinema Ffira del Vapor 2021

Redacció diari
Olga Gili, coordinadora
Estel Hugue, cap de redacció
Jordi Largo, arxiu fotogràfic
Assumpta Haro, recomanacions literàries
i correcció
Jordi Trillo, notícies antigues

L’edició d’aquest número i la seva distribució
gratuïta són possibles gràcies a l’aportació de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que s’ha
fet càrrec del cost de la present edició.
Redacció i administració
Plaça Generalitat, Local 2, Cal Soler
08295 Sant Vicenç de Castellet
Adreça electrònica:
elbreny@elbreny.cat
telèfon: 93 016 60 47
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Disseny i maquetació: pik.cat

Equip Directiu El Breny:
Joan Juanola, president
Estel Huguet, vicepresidenta
Valentí Carrera, vicepresident
Sandra Mohedano, tresorera
Rosa Auguets, vocal responsable
de la ràdio
Jordi Trillo, vocal responsable de l’arxiu
Sendo Vall, secretari i responsable
de màrqueting
Vicenç Sàez, coordinador

La pel·lícula reflecteix la lluita de Charlie contra la
societat moderna, l’era de les màquines. El vèiem
incapaç d’adaptar-se a la producció en línia, tancat
a la presó perquè se l’ha confós amb un comunista,
i altres entrebancs que li sorgeixen en aquests temps
moderns.
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Retrat de la societat catalana de principis del S.XX
a través de la història de la família Rigau, una
família de burgesos del tèxtil català.

Títol: “TIEMPOS MODERNOS”.
Director: Charles Chaplin
Any: 1936
Actors: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry
Bergman...
Sinopsi: Darrera pel·lícula “muda” de Chaplin,
amb efecte sonors.
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Títol: “LA TERANYINA”.
Director: Antoni Verdaguer.
Any: 1990
Actors: Fernando Guillén, Sergi Mateu, Ramón
Madaula...
Sinopsi: Bassada en la novel·la de Jaume Cabré.
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