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LI  na quinzena d’estands, nombrosesparadesi  e!
conjunt  d’exposicions muntades a l’ajuntament van
atraure  l’atenciô de moits cardonins

DAVID  BRICOLLÉ
Sant  Vicenç  ha viscut un cap

de  setmana  farcit d’actes j acti
vitats  amb  motiu  de  la  festa
major,  que  avui s’acabarà  amb
el  tradicional  casteli  de  focs  i
una  cantada  d’havaneres  a les
11  de  la fit.  Un  deis esdeveni
ments  més reilevants  i esperats
va  ser el pregô de  festes, que  va
servir  per  iniciar  oficialment
quatre  jornades festives.

El  pregô, dissabte, va tornar a
ser  tan  atipic  com entretingut.
El  grup  de  teatre  local
Cul-i-seu,  amb l’ajuda  d’altres
entitats,  va fer una parôdia  on
ginali  divertida del que podrien
haver  estat  els pregons  de  les
festes  majors des de la prehistô
ria  fins  a  l’època  actual.
Romans,  revolucionanis  i hip

pies  van ser alguns dels diversos
personatges  que van desfilar per
la  plaça de l’ajuntament,  que  es
va  tornar a convertir en un esce
nari  teatrai  per  acollir  aquest
pregô  tan especial.

Divendres  ja  s’havien  cele
brat  alguns actes, entre els quais
va  destacar  la  inauguracié  de
l’exposiciô «Europa, una  aposta
de  futur», a la sala d’actes de l’a
juntament,  que  encara  es  pot
visitar.  D’altra  banda,  també es
va  fer un espectacular  correfoc
que  va oferir  un  esclat  de  foc,
espurnes  i colon a la festa major.
Per  tancar  la jornada,  també  es
va  fer  un  concert  de  rock  amb
quatre  grups  de  les  nostres
comarques.  Ahir, per segon any,
es  va fer el bali de gitanes popu
lar  ambla  plaça plena.

Ahir  ai vespre  es  va  cloure  a
Cardona  la .quaranta-setena  edi
ci6  de  la Fira  de Pentecosta,  que
enguany  ha registrat  un nombre
de  visitants  i d’expositors  supe
non  al de l’ediciô de i’any passat.
Tot  j que no hi va haver aglome
racions,  la  vila  va  gaudir  d’un
ambient  firal notable, que permet
qualificar  d’èxit el resultat  del cap
de  setmana.

La  fira va incloure  una  quinze-
na  d’estands  i nombroses  para
des,  distribuïdes  per  diferents

espais  de la vila. A la plaça  de  la
Fira  es van concentrar  ofertes  de
sectors  diversos,  principalment
comerciais  i politics. El sector de
l’automociô  es va concentrar  a la
plaça  del Portalet;  els animals,  al
Rastrillo;  j els artesans, a la plaça
del  Mercat.

Un  dels punts  d’interès princi
pal  d’aquesta  ediciô  de la fira ha
estat  l’edifici  de  l’ajuntament,
que  ha  acollit  diverses  exposi
cions  relacionades  amb  el môn
econômic  cardoni j amb les noves
tecnologies.  Una de  les mostres
era  de material de  Mines de Car
dona;  una  altra,  «La mineria  al

Bages»,  produïda  per la UPC de
Manresa  j Caixa  de  Manresa;
també  es  presentaven  trebails
d’artistes  locals i gairebé totes les

obres  presentades  al concurs  de
figures  de. sal. D’altra banda, amb
una  bateria  de  monitors  es pre
sentaven  les  possibilitats  que
obre  la installaci6  de  la televisié
per  cable  a Cardona,  els trebalis
de  la quai  es preveu que  s’acabin
en  tres mesos.

Ahir  al vespre va visitar la fira el
conseller  de  Sanitat,  Xavier
Trias,  que va fer una conferència
al  local de  CDC sobre la sanitat a
Catalunya.

Sant  Vicenç de Castellet
viu  amb lluïment els
actes  de la festa major

MIQUEL CJMRANV

U  Aspecte de la fira de Cardona ahir. Els expositors j el pûblic van respondre j van crear un bon ambient

La fira de Cardona millora
l’ediciô de l’any passat

CARDONA
MIQUEL COMPANV

U  Un moment del pregé del grup Cui-i-seu, divendres a Sant Vicenç

—  PUBLICITAT

Francesc Santasusana, president de la Cambra de Comerç I lndistria de
Manresa, Iliurant la distinciô especial a l’estand més creatiu de I’ExpoBages
93,  que enguany va correspondre a l’espai f irai representat per CYSBA
GAMMA, INTERPANEL i MARBRES ANDREU.

Acompanyant F. Sàntasusana, Joan Monta fio, de Cysba Gamma (dreta), I
Josep Andreu, de Marbres Andreu.


