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Montserrat ret el darrer adeu
a la primera de les abadesses
del monestir de Sant Benet

Sant Vicenç inicia l’obra per
millorar la connexió a peu
amb el sector de Cal Soler

CATALUNYARELIGIÓ.CAT

Es reordena el pas per sota el pont de FGC per crear un itinerari comercial

D. B.

REDACCIÓ SANT VICENÇ DE CASTELLET

Just passades les festes, màquines i operaris han començat a treballar a Sant Vicenç en la remodelació del pas per sota del pont de
Ferrocarrils que separa la plaça
del Pi de la de la Generalitat. Es
tracta d’una obra que pretén millorar la connexió rodada, però sobretot a peu, entre el centre del
poble i el sector de Cal Soler, situat
a l’entrada del municipi. Tot i que
no és una intervenció de gran envergadura quant a execució tècnica, és rellevant per l’objectiu
que persegueix, perquè implica
una zona que els darrers anys ha
guanyat molt ﬂux de vehicles i, sobretot, de vianants, ja que en
aquest sector de Cal Soler (on hi
havia l’antiga fàbrica de mateix
nom) hi ha ubicat el supermercat
Bon Preu i una àmplia àrea
d’aparcament, que queda a poc
més d’un centenar de metres dels
carrers més comercials.
La intervenció que es porta a
terme afecta la part inferior del
pont situat a la plaça del Pi, per damunt del qual passa la línia de
Ferrocarrils de la Generalitat i que
està format per tres arcades, la
base de les quals és a nivell de la
plaça. Històricament, els vehicles
han circulat entre la plaça del Pi i
el sector de Cal Soler passant pels
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Cecília Boqué va
morir als 102, dels quals en
va dedicar 77 a la vida
monàstica
EFE MONISTROL DE MONTSERRAT

Les obres sota el pont de Ferrocarrils han començat aquesta setmana

vials de les arcades dels dos extrems, ja que la central estava semitapiada i era un focus de brutícia. Fa pocs mesos, Ferrocarrils va
fer una obra de rehabilitació i sanejament del pont i va deixar lliure d’obstacles aquest pas central
Ara, amb les obres que es porten a terme, aquesta arcada del
mig serà la que es destinarà al pas
de vehicles en direcció a la plaça
del Pi (de fet, per a la realització de
les obres, ja s’ha habilitat amb
aquesta funció) i es mantindrà la
funció de la situada més al nord
per al sentit contrari. El que permet aquesta intervenció és guanyar un dels tres vials (en aquest

cas el que ﬁns ara absorbia els vehicles que anaven de la plaça Generalitat cap a la del Pi) exclusivament com a pas de vianants. Fins
ara, el ﬂux (molt elevat) de persones que anaven a peu entre el centre del poble i el sector de Cal Soler
i el Bon Preu havia de passar per
una vorera molt estreta per sota
d’aquest pas, compaginat amb la
circulació de vehicles. D’aquesta
manera, s’aconseguirà la continuïtat amb la vorera que passa per
davant del supermercat i que porta a l’aparcament de Cal Soler,
amb el propòsit de crear un itinerari comercial entre aquest sector
i el centre del poble.

La comunitat benedictina del
monestir de Sant Benet de Montserrat va retre dimarts el darrer comiat a la que va ser la seva primera
abadessa, Maria Cecilia Boqué,
que va morir als 102 anys, després
de 77 de vida monàstica, segons
va va informar el portal d'informació religiosa CatalunyaReligió.cat.
El 1952, Boqué es va convertir
en la primera abadessa del monestir sorgit de la unió de les comunitats de Santa Clara de Barcelona i de Sant Benet de Mataró i va
ocupar aquest càrrec durant quaranta anys, en els quals va liderar
el trasllat i la construcció del nou
recinte monàstic femení a la muntanya de Montserrat.
Maria Cecilia Boqué, que va renunciar com a abadessa quan va
complir els 77 anys, va néixer a les
Borges del Camp (Baix Camp) el
14 de febrer del 1917 i va passar la
seva infantesa i joventut a Reus.
Era la primera ﬁlla de nou germans, quatre dels quals també
van ser religiosos, entre elles una
germana a la mateixa comunitat
de Sant Benet.
Aﬁcionada al teatre i membre
activa de l'Acció Catòlica femeni-
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na, va ingressar a la comunitat benedictina el 1941, quan tenia 24
anys.
Durant dos sexennis va ser
també presidenta de la Federació
Catalana de Monges Benedictines i va mantenir una estreta relació amb altres monestirs d'Espanya, Itàlia i França.
Segons CatalunyaReligió.cat, el
seu llegat principal va ser uniﬁcar
les dues comunitats que van formar el nou monestir de Sant Benet de Montserrat, on el 1995 la va
rellevar com a abadessa Montserrat Viñas, que després va ser
substituïda el 2005 per Maria del
Mar Albajar. El funeral de Boqué
va ser presidit per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler.

El ginecòleg navarclí Josep M. Carrera Monistrol de Montserrat té
presenta el darrer llibre al seu poble problemes de cobertura mòbil
REDACCIÓ MONISTROL DE MONTSERRAT

D. B. NAVARCLES

L’eminent ginecòleg Josep Maria Carrera presentarà demà a la
biblioteca del seu poble natal, Navarcles, el seu darrer llibre: Medicina deshumanitzada, una obra
molt crítica amb algunes pràctiques mèdiques. En la presentació
(que es farà a les 7 de la tarda),
Carrera estarà acompanyat de l’al-

calde navarclí, Josep Maria Feliu;
de l’exalcaldessa i amiga personal
Maria Carme Alòs, i d’Anna Centellas, metgessa del CAP de Navarcles. El 2017, Josep Maria Carrera
ja va presentar al poble natal la
seva biograﬁa, acte en el qual ja va
deixar anar el seu esperit crític, dirigit a una medicina que, deia, es
basa més en els recursos tecnolò-

gics que en el tracte amb el pacient. Carrera exerceix com a ginecòleg des dels anys 60 i és, entre
altres distincions, doctor honoris
causa per les universitats de
Coimbra (Portugal), Buenos Aires
(l’Argentina) i l’Uruguai; fundador
i president de l’ONG Matres Mundi, i membre d’honor de 23 societats nacionals i internacionals.

El municipi de Monistrol de
Montserrat té des de fa més de
dues setmanes problemes de cobertura amb algunes companyies
de telefonia mòbil, segons han informat a aquest diari alguns veïns
del municipi. Diferents usuaris
han fet notar la seva preocupació
per la falta de servei, que asseguren que es troba interromput des

del dia 22 de desembre passat.
Les mateixes fonts aﬁrmen que
els problemes amb la cobertura
dels telèfons mòbils són generalitzats a tot el municipi i que afecten diferents companyies. També
asseguren que l’afectació seria derivada de la caiguda, a causa
d’una ventada, d’una de les antenes que hi ha a la zona de la torre
de la Figa.
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Sant Fruitós estrena el nou bar del camp
de futbol, que està en plena remodelació
REDACCIÓ SANT FRUITÓS

Vista interior del nou bar de les instal·lacions del camp de futbol

Les obres de remodelació que
s’estan fent del camp de futbol de
Sant Fruitós han completat l’ediﬁci del nou bar, que ja ha entrat en
funcionament. El nou bar s’ha
construït a la zona on ﬁns ara hi
havia un pícnic a tocar del camp
de futbol, i això permetrà que ara
es pugui accedir al bar sense necessitat d’haver d’entrar al recinte

esportiu. A més, el nou emplaçament millora la perspectiva del
camp de futbol gran i del camp de
futbol 7, i també guanya en confort, en ser una instal·lació nova i
actualitzada. L’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor Xavier Racero van fer-hi una visita acompanyats d’un tècnic municipal, els
de la constructora i la direcció de
l’obra. Les intervencions al camp

de futbol consten de cinc fases.
Aquest mateix mes de gener s’iniciarà la reforma de l’ediﬁci de les
oﬁcines, i properament també
s’adequarà la zona exterior del bar
amb un espai de jocs infantils de
temàtica futbolística. L’actuació
també inclou millores a l’entrada
del recinte esportiu, la urbanització dels camins d’accés i la reforma de la pista esportiva.

