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Tot Sant Vicençs’abocàdepieen
l’homenatgea la sevabiblioteeària
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DAVID BRICOLLÉ

El poble de Sant Vicenç va viu
re tres dies moit emotius amb
l’homenatge que va retre a Maria
Carme Grauvilardeli, que hi
exerceix de biblotecària des de fa
trenta-cinc anys.
Aquesta festa va tenir tres jor
nades d’actes organitzats per
diferents estaments i entitats
santvicentines. Divendres, les
escoles
d’aquesta poblaciô
bagenca es van encarregar de
retre el seu homenatge particular
a Maria Carme Grauvilardeli. Ho
van fer amb una lectura de poe
mes, escollits d’entre molts deis
que van fer alumnes de tots els
cursos, al mateix recinte de la
biblioteca. Al final de l’acte es
van iliurar diferents obsequis,
com ara un reculi d’aquests poe
mes perfectament enquadernat.
A la jornada de dissabte el tom
va ser per a les entitats dels
pobles, que van dedicar diverses
actuacions a la bibliotecària sant
vicentina en un acte que es va
celebrar en un pavellé que va
ROCIN
aplegar prop de tres-centes per
• Lesentitatsi l’Ajuntamentde SantVicençvanhomenatjarla sevabibliotecària
sones.
Van participar en aquest acte la en els darrers compassos va con ses autoritats van coincidir a des Vicenç, Valenti Carrera, deia
Colla Gegantera, l’Associaciô vidar a pujar a l’escenari la biblio tacar la bona tasca de Maria Car que «Maria Carme ha tingut la
Musical Castellet, l’Agrupacié tecària santvicentina, acompa
me Grauvilardell. Mossèn Josep mirada moit àmplia per saber veu
Sardanista, la coral de l’Esplai nyada del seu fiil, que també era Rovira, antic rector de Sant re el que mancava en el camp cul
d’Avis, l’Esbart Dansaire Santvi a la celebracié.
Vicenç, va explicar que «durant tural a Sant Vicenç. Per aixô
centf i la coral L’Estrella.
Finalment, diumenge es va dur aquests trenta-cinc anys, la gent mereixia aquest homenatge».
En el transcurs de l’homenatge a terme l’homenatge institucio
que ve a la biblioteca no hi ha tro
Les entitats i l’Ajuntament de
es va lliurar a Maria Carme nal, que va començar amb una bat una bibliotecària, sinô una Saut Vicenç van voler celebrar
Grauvilardeli un quadre amb el missa. Una cercavila encapçaiada ainiga o,fins tot, m’atreviriaa dir, l’homenatge quan la carrera pro
relleu de la seva imatge. L’acte va pels gegants i les pubilles santvi una mare».
fessional de Carme Grauvilardeil
fin alitzar amb el ball de gitanes centines va acompanyar la comi
D’altra banda, el regidor de està en pie apogeu, «perquè aixi
ofert per l’Esbart Dansaire, que tiva fins a la biblioteca, on diver Cultura de l’Ajuntament de Sant en pugui gaudir més».
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Acaben la reliabilitaciô
de dos edificis de les
mines de Cardona

•

Amb la inauguraciô de la reha
bilitacié de l’edifici de les anti
gues oficines dcl pou Maria Tere
sa i de l’edifici de la maquinària
dcl pou Albert s’ha acabat el pri
mer pas per a la recuperacié de la
muntanya de sal de Cardona per
a és turfstic. Aquests dos reno
vats equipaments
acolliran,
segons cl pla especial de protec
cié i millora de la muntanya de
MIQUELCOMPANY sal i la vall salina, les oficines des
d’on es projectaran i dirigiran les
EU
Iliuramentde diplomes
esvafera lasalad’actesde l’ajuntament
obres que han de convertir la
muntanya de sal en un indret
turf
4 stic.
La inauguracié de les obres
dels dos edificis es va dur a terme
coincidint amb la clausura de
l’escola-taller Ciutat de la Sal,
responsable de la rehabilitacié.
Prop de dues-centes persones,
alumnes j monitors de l’escola-ta
lier, van participar en l’acte de
lliurament de diplomes acredita
CI Mossn JacintVeraguer,3& (ir-la) Tel 8731763
tius de! curs, j posteriorment en
la inauguracié.
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La sala de plens de l’ajunta
ment es va omplir per acollir cl
lliurament de diplomes ais alum
nes de l’escola-taller. L’alcalde,
Gervasi Arnaste, va cloure cl curs
desitjant que «el camide tots els
qui han participat en l’escola-taller
sigui apartir d’ara moltprofit6s,
tant en l’àmbitparticular com per
al conjunt de la sodetat».
Després del lliurament de
diplomes, els alumnes j monitors
de l’escola, acompanyats per
representants municipals, es van
desplaçar fins a l’edifici dcl pou
Maria Teresa, on després d’inau
gurar-lo van participar en un ani
mat piscolabis, preparat pels
mateixos alumnes de l’escola.
L’alcalde de Cardona va expli
car a Regié7 que «els objectius de
l’escola-tallers’han complert tots, j
només falta acabar l’enjardina
ment d’un talas, que per questions
climàtiques no ha estat tot l’efectiu
que haguéssim volgut. De tota
manera, n’estemmolt satisfets».
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Novacomposiciôde lajun
ta de la Creu Roja Sant
Fruitôs-Navarcles
Després que recentment se
celebressin eleccions per reno
var la junta de Govern de l’as
semblea local de la Creu Roja
de Sant Fruités de Bages-Na
varcles, Josep Manel Molina
Mills és cl nou president d’a
questa entitat.
Jordi Prat Homs ocuparà a
partir d’ara cl càrrec de vice
president primer i tresorer, i
Xavier Liso Guitart, cl de vice
president segon.
El nou secretari de l’entitat és
Albert Mazo Macià, j cl cap
dcl parc môbil, Elfas Corcoles
Aragonés. Pel que fa ais
vocals, la nova junta ha quedat
constituïda per Francesc Flo
res Lorente, que a més a més
és cl responsable de farmacio
la, Esteve Isach Camprubi,
que també es fa càrrec de la
formacié i socorrisme, Liiber
tat Rey Vâzquez, Valenti
Codina Puig i Joan Prat Liadé.
Els nous membres de la junta
de govern de la Creu Roja
ocuparan els seus càrrecs des
d’aquest mateix mes de març.

