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Fi governde SantVcenç canviala data
de la festamajorperfer-laméspopular

____SERVEIS___
TELÈFONSÛTILS(93)
Artés
Ajuntament8305001
PoliciaLocal908948249
Guàrdia Civil8305010
Batsareny
Ajuntament83961
00
Policia Local908490022
Guàrdia Civil8396005
Cardona
Ajuntament8691000
Policia Local86821
21
Guàrdia Civil869
1122
Bombers8691080
CreuRoja8691212
Castellbeitt et Vilar
Ajuntament8340350
CreuRoja8282020
L’Estany
Ajuntament8303000
Monestir8300801
Moià
Ajuntament8300000
Policia Local8300092
Guàrdia Civil8300021
Bombers8300080
8300266
CreuRoja8300443
Monistrotde Montserrat
Ajuntament83500
11
Policia Local8284096
Telèfon môbil9088932
18
CreuRoja8350278
GuàrdiaCivil83501
60
Montserrat
Abadia8350251
FGC8350482
Aeri de Montserrat8350481
Navarcles
Ajuntament831
00 11
Policia Local908496959
Navàs
Ajuntament8390022
Policia Local8390555
GuàrdiaCivil8396005
Satient
Ajuntanient8370200
Policia Local8372300
Bombers8372080
GuàrdiaCivil8370568
CreuRoja8370944
837 1168
Sant Joande Vitatorrada
Ajuntament8764040
Policia Local8764092
Santpedor
Ajuntament8272828
Sindicat agricola8320030
Sant Vicençde Casteliet
Ajuntament83306
11
Policia Local833
1952
CreuRoja8330601
GuàrdiaCivil8330017
Sùrta
Ajuntament8695400
CreuRoja8695293
Policia Local8696400
GuàrdiaCivil8695048
Altresajuntaments
AguilardeSegarra8366080
Avinyé8387026
Calders8309000
Callûs8360012
Castellfollitdel Boix8356033
Castellga8330021
Castellnoude Sages8272091
Fonollosa8366005
Gaià8390151
Marganell8357063
Monistrol deCalders8399000
Mura8317226
Et Pontde Vilomara831
7104
Rajadell8368026
SantFeliuSasserra881
9011
Sant Fruitôs8760016
Sant MateudeBages8360010
Sant SalvadorGuardiota .8358025
Santa Mariad’OIô8385000
Talamanca8270036
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DAVID BRICOLLÉ
Sant Vicenç de Castellet

L’equip de govern de 1’Ajuntament de Sant Vicenç ha decidit
canviar la data de la festa major
d’estiu, que sempre s’havia cele
brat coincidint amb la segona
Pasqua, entre la segona quinzena
de maig j la primera setmana de
juny, j que ara es traslladarà al
segon cap de setrnana de juliol.
El canvi de data es va aprovar
en la sessiô plenària de dilluns a
la fit amb set vots favorables de
l’equip de govern, format per la
coaliciô entre PSC, ERC j IC, j
quatre vots en contra, dels tres
regidors de CiU i del represen
tant del PP. Ferran Bartomeus,
portaveu de Convergència j
Uniô, va demanar que la decisié
de canviar els dies de celebracié
de la festa d’estiu es prengués
mitjançant un referèndum popu
lar.
Valenti Carrera (ERC), regi
dor de Cultura del consistori
santvicentf, va argumentar que la
proposta de canviar la data de la
festa major era deguda a dos
motius principals. D’una banda,
Carrera va remarcar que «lapre
sència de gent jove a la festa és
cada vegada ,nenor, j creiem que
n’és un dels motiusprincipals elfet
que les dates actiwls coincideixen
amb la recta definal de! curs,quan
els estudiants es troben en exà
mens».
L’altre argument exposat per
l’equip de govern és que es vol
fer un gir del programa de la fes
ta major d’estiu incorporant-hi
«actes de caire méspopular, com
ara concerts a l’airehure. La irre
gularitat meteorolôgicadels rnesos
en què se celebra actualment
aquesta festivitat fa que no ens
puguem arriscar afer actes d’a
questa mena».
Valentf Carrera va destacar
que s’havien mantingut dues reu
nions amb entitats j associacions
santvicentines, la primera l’octu
bre del’any passat i la segona el
mes passat, «per copsar-ne l’opi
nié sobre la possibilitat de fer
aquest canvi». El regidor de Cul
tura va reconèjxer que en aques
tes reunions alguns sectors s’ha

Bali de gitanes de la Festa Major de Sant Vicenç.Amb et canvi de data et consistori pretén fer més actes a l’aire lliure

vien mostrat clarament en contra
de la variaciô de data, «sobretot
per interessos comercials», j va
afegir-hi que «finalment es va
decidir fer una remodelaciô de la
comissiô defestes i que fos aquesta
qui decidéssi se’n canviavao no la
data, amb e! posterior consentiment de!ple».
Ferran Bartomeus va respon
dre ais arguments de Carrera
assenyalant que CiU no cons ideraya prou representatiu el nom
bre d’entitats que van acudir a les
reunions, «ja que eren menys de la
meitat de les que hi haalpoble».
També va afegir que en un temà
«de caire tan pôpular com aquest
els poUtics de tom no sôn prou
representatius de!poble per decidir
aquest canvi. Ho han de decidir els
santvicentins, iper aixô demanem
que esfaci un referèndumpopular.
Nosaltres acatarem e! resultat que
en surti». CiU també considera
que per reactivar la festa major
«e! que cal és renovar-neelprogra
ma, perquè cada any és e! mateix».
Valentf Carrera va respondre
al grup convergent assenyaiant
que «l’equip de govern hi és per
governar iper prendre decisions.E!
temps ens dirà si tenim la rad o
no».
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