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Les entitatsprenenel protagônisme
de la FestaMajorde SantVicenç
DAVIDBRICOLLÉ

Pregô de SentVicenç.ElgrupteatralCul-i-seuva convertirels carrersméscèntricsen ungranteatre

Inauguracionsal
carrer d’Eduard
Pefia i a la plaça
de Catalunya.
El president de la Diputacié
de Barcelona, Manuel Royes, va
inaugurar dissabte les obres d’ur
banitzacié del carrer Eduard
Pefia de Sant Vicenç, que corres
pon a un tram de la carretera
BV-1929. S’ha arranjat el pavi
ment de la calçada i també les
voreres, j s’hi han instal.lat noves
conduccions d’aigua, de saneja
menti d’enllumenat. Les obres
han costat prop de 167 miions de
pessetes, dels quais l’ens provin
cial n’ha aportat 80 muions.
Manuel Royes, acompanyat de
!‘alcalde santvicentf, Marti Muns,
també va inaugurar les obres de
millora de la plaça de Catalunya,
que han consistit en una modifi
cacié de l’estructura interna i la
instal.!acié de mobiiari infantil.
Inauguracionsa
baufl iceflÇ.Hc,

Un grup de voluntaris de l’ins
titut Liobregat de Sallent ha
organitzat l’exposicié «El Saiva
dor, un poble que iluita per la
pau» per donar a conèixer a la
gent la situaciô actual d’aquest
pals çentramericà.
La mostra recollia fotografies,
prendes tpiques de! pais, poe
mes, tapissos i diversos utensilis
tava
quotidiana. Els orga
nitzadors ja han fet un primer pas
per fer costat als habitants de E!
Salvador agermanant-se amb la
poblacié de Salinas de! Potrero.

Paral.lelament a l’exposicié s’ha
organitzat una recoilida de
medicaments. Saunas del Potre
ro és format bàsicament per
camperols desplaçats de les
seves terres a causa de la guerra,
i es troba, com tot e! pais, en pro
cés de reconstruccitS.
Els voluntaris de l’institut
sallenti tenen previst iniciar aviat
una campanya de recollida de
material escolar i que els estu
diants de centre estableixin con
tacte per carta amb joves de Sali
nas del Potrero. També es faran
diverses xerrades informatives
sobre E! Salvador.
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Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet clou
avui cinc jornades de festa major,
que han tingut com a principals
protagonistes les entitats locals.
Dos dels actes més destacats han
estat e! pregé, que per quart any
consecutiu va fer e! grup teatral
Cul-i-seu, j la ballada de gitanes
popular, organitzada per l’Esbart
Dansaire en col.laboraci6 amb la
Colla de Geganters.
Els components del grup
CuI-i-seu van protagonitzar dis
sabte un acte oficial d’inici de fes
ta major ben dinàmic j van con
vertir, durant mitja hora, la plaça
de l’Ajuntàment i el carrer Gran
en un escenari teatral per expli
car les peripècies de! curiôs pre
goner abans d’arribar a Sant
Vicenç. Els embadalits especta
dors van presenciar un ràpel urbà
des d’un tercer pis, una escalada
sobre la vorera, un ria Llobregat
de pega i un grup de bruixes pre
parant una estrànya fôrmula
màgica, a més d’una Verge de
Montserrat capaç de ballar salsa
amb molt bon ritme. Tot seguit
es va fer la proclamacié de la
pubilla. Miriam Fernândez Loza
no és la nova representant santvi
centina.
D’altra banda, la plaça de l’A
juntament es va omplir d’espec
tadors diumenge al migdia per
presenciar el ball de gitanes
popular. Els 120 dansaires que
han estat assajant durant els
darrers dos mesos van arribar a la
cèntrica plaça en comitiva,
encapçalats pels gegants de Sant
Vicenç. Els grups de balladors,
integrants de diverses entitats de!
poble, van interpretar els dife
rents passos del bali de gitanes.
A continuaciô, els gegants de
Sant Vicenç, Barons de Castellet,
van ser els encarregats d’inter
pretar la seva dansa, reservada
només per a festivitats moit asse
nyalades. Es va cloure l’acte fes
tiu amb més de 300 dansaires
improvisats entre el péblic assis
tent a la plaça de l’Ajuntament,
que van repetir el bail de gegants
i el galop,el pas més conegut del
bail de gitanes.
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J. GRANDIA/
SainFruit6s
Jesés Valero Garcfa, un man
resà de 35 anys domiciiat a
Sant Fruités de Bages, és des
d’aquest mes nou doctor en
Psicologia. La seva tesi docto
ral, titulada «Les estratègies
d’integracié de! professor amb
l’alumne sord a l’aula regular.
Criteris per a la seva optimit
zacié», presentada a la Facul
tat de Piscologia de la Umver
sitat

ExposiciôsobreEISalvador.Hadonata conèixerla realitatd’aquest
pals
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va tenir la qualificacié de cum
laude per unanimitat del tri
bunal. Jesés Valero ha exercit
moits anys de logopeda a la
comarca del Bages

