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FESTA MAJORA SANTVIcENÇ DEÇASTELLET

Sant Vicençs’endinsade pie
en i’esclatde tres dies festius
DAVID BRICOLLÉ
Sant VicençdeCasteflet 10 del mati hi haurà un nou con

Sant Vicenç es disposa a viure
un cap de setmana de diversiô i
actes de tota mena amb l’arriba
da de la festa major, els primers
actes de la quai, j a tau de prelu
di, ja van començar ahir al ves
pre. La jornada d’avui tindrà un
inici de concurs, amb el de la can
tada d’ocells, a les 10 del mati, i
e! de pesca infantil, a les tres de
la tarda. Mitja hora més tard, hi
haurà e! torneig social de petan
ca.
A les 5 es donarà el tret oficial
a la festa major amb el pregé,
que, un any més, portarà a terme
el grup teatral Cul-i-Seu. En aca
bar, es començarà la cercavila,
que conduirà tots els presents
fins al pavellô per assistir a la
proclamacié de la pubilla local.
A 2/4 de 8 es farà la inaugura
ciô de l’exposicié de trebails dels
alumnes de l’estudi d’Engràcia
Santiago. La diada es tancarà
amb el bail de festa major de
I’Orquestra Galana.
Els actes de demà començaran
ben d’hora, a 2/4 de 6, j tindran
com a protagonista e! concurs de
pesca, que organitza l’Agrupaciô
de Pescadors amb Canya. Mitja
hora més tard començarà el que
prepara l’Olimpic Castellet. A les

LATORNA

Les entitats
aporten els actes
centrais de la festa
En els darrers anys, la
Festa Major de Sant Vicenç
s’ha destacat per la forta
aportaciô que hi fan les
entitats locals, que li donen
el toc distintiu. El pregô que
porta a terme el grup
Cul-i-Seu, que té la plaça de
l’Ajuntament i els carrers
de Sant Vicenç com a esce
flan, és un dels actes més
seguits i esperats. Enguany
ja han avançat que hi haurà
un concurs de pregoners. A
més, enliaça amb l’elecciô
de la pubilia local per mitjà
de la cercavila, que encap
çala la Colla de Geganters.
Perô l’acte més esperat i
multitùdjnarj és el Bail de
Gitanes popular, que pre
para l’Esbart Dansaire i la
Colla de Geganters. Més
d’un centenar de dansaires
vinguts d’entitats diverses i
de manera particular ja
estan assajant des de fa set
manes per fer un espectacle
que omple de pûblic la pla
ça de l’Ajuntament.
Tampoc no es poden
oblidar les audicions de sar
danes, que organitza l’agru
pacié local, els concerts,
com ara el de la Societat
Coral I’Estrella, o els con
cursos de pesca, moit arre
lats a Sant Vicenç.
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curs de cantada d’ocells.
la fit. L’aportaciô musical conti
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A les 12 de! migdia es durà a nuarà a lés 10 amb «Un concert
terme un dels actes centrais de la de pel.lfcula». al teatre de la
festa, dels que arrossega més par Societat Coral l’Estrella, amb
ticipants i espectadors: el Bail de Isabel Soriano (veu) i Marina
Gitanes popular, en què partici
Rodriguez (piano). El tancament
s
4
paran la cobla Nova Tàrrega. Ja a de la jornada serà protagonitzat
les 7 de la tarda, la plaça Clavé per l’Orquestra Pensilvània.
acollirà una audiciô de sardanes,
La festa major encara s’allar
j la plaça de l’Ajuntament serà
garà
fins dil!uns, dia en què es
l’escenari del concert de la Socie
començarà un nou concurs de
cantada d’ocells, a les 10 del
mati, i un concurs infantil de pes
ca
una hora més tard. A
Ahirja es van fer els les d’ovnis,
12 arribarà !‘hora de l’anima
primers actes, tret de ciô infantil, amb Lluis Pinyot ai
esportiu. La traca final
sortida per a una festa pavellô
d’aquesta festa major tindrà el
major que oficialment castel! de focs, a les 10 del vespre,
i la cantada d’havaneres, amb el
grup La Garota, que començarà
Pregé de I’anypassat.El grupteatralCuI-i-Seu,disposatatornar a sorprendre
mitja hora més tard ai pavei!6.
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comença avui

SUBMINISTRAMENTI COL.LOCACIÔ
DE MARBRESI GRANITS
NACIONALS I D’IMPORTACIÔ
Poligon industrial La Ceràmica
Tel. (93) 833 33 77 - fax (93) 833 13 78
Apartat de Correus 37
08295
Sarit Vicenç de Castellet
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