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___SERVEIS___
TELÈFONS ÙTILS (93)
Artés
Ajuntament8305001
Policia Local908948249
Guàrdia Civil8305010
Baisareny
Ajuntament83961
00
Policia Local908
490022
Guàrdia Civil8396008
Cardona
Ajuntament8691000
Policia Local86821
21
Bombers869
j080
CreuRoja8691212
Casteilbeil j el Vilar
Alu ntament8340350
CreuRoja8282020
Moià
Ajuntament8300000
Policia Local8300092
Bombers8300080
CreuRoja8300443
Monistrol deMontserrat
Auntament83500
11
Policia Local8284096
telèfon môbil908893218
CreuRoja8350278
GuàrdiaCivil83501
60
Navarcles
Ajuntament831
0011
Policia Local908496959
Navàs
Ajuntament8390022
Policia Local839
0555
GuàrdiaCivil8396005
Sallent
Ajuntament8370200
Policia Local8372300
Bombers8372080
CreuRoja8371168
Sant Fruitôsde Bages
Ajuntament8760016
CreuRoja8761155
Sant VicençdeCastellet
Alu ntament83306
11
Policia Local8331952
Sûria
Ajuntament8695400
CreuRoja8695293
GuàrdiaCivil869
5048
Altres ajuntaments
Aguilar de Segarra8366080
Avinyô8387026
Calders8309000
Callûs8360012
CastelIfollitdel Boix8356033
Casteilgali8330021
Castelinoude Bages827
2091
L’Estany8303000
Fonollosa8366005
Gaià83901,51
Marganeil8357063
Monistrol deCalders8399000
Mura8317226
El PontdeVilomara831
7104
Rajadeli8368026
‘Santpedor8272828
Sant FeliuSasserra881
90 11
Sant Joande Vilatorrada.8764040
Sant MateudeBages83600
10
St. Salvadorde Guardiola.8358025
Santa MariadOI68385000
Talamanca8270036
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Sallent sotmeta una reformacompleta
el pàsseigcentraldel pàrcmunicipal
[

ENRIC RADIA

CRISTINASANCHEZ
Sallent

U passeig del parc de Sallent,
un dels punts més emblemàtics
del poble, està en plena fase de
transformaciô. El passeig, que va
des de la plaça de Santa Maria
fins a i’antiga biblioteca, canviarà
totaipient la seva imatge. La
remodelacié podria motivar tam
bé el trasilat del monôlit dedicat.
a les victimes de la guerra civil,
possibilitat que i’Ajuntament
estudia. Es la remodelaciô més
important que s’ha fet mai al pas
seig des que, es va construir, a
principi de segle, perô la reforma
no canviarà la fesomia que li
donen els plataners actuals.
El projecte preveu canviar tot
el mobiliari urbà del passeig,
renovar el terra possant-hi saulô,
fer una plaça al centre, davant
del col1egi pûblic Torres Amat, i
la connexié del parc municipal
amb el carrer Palau mitjançant la
construcciô d’unes escales i una
rampa per a minusvàlids. També
es farà la remodelacié completa
de l’enllumenat pûblic, amb l’es
tesa de noves unies i col1ocaciô
de nous fanals, i es renovarà la
xarxa d’aigua. En total, es collo
caran 37 fanais nous i 28 bancs
d’estil romàntic. Dels actuals
bancs de pedra «se’n conservaran
quatre com a testimoni», segons
ha dit LIadé.
La remodelacié difereix lieu
gerament del projecte inicial, ja
que s’haviaprevist empedrar la
part central del passeig, segons
ha expiicat Enric Liadé, aparella
dor municipal. La modificacié
s’ha hagut dé fer perquè en el
projecte inicial es comptava que
una part de l’obra l’assumiria
l’escoia-taller, perô el projecte no

LA TOI9NA
Una zona en
procés de
-

transformacié
La remodelaciô del pas
seig del parc serà la segona
gran obra que l’Ajuntament
du a terme en aquest sector,
després de transformar la
plaça de! Pare Claret. Ara
queda per remodelar la
zona que hi ha entre el parc
i aquesta plaça. La connexié
entre la zona de la plaça

Claret, el carrer de Sant
Victor i el carrer Prat de la
Riba, amb e! parc i el cami
de la Carosa (del Serrat del
Xipell), és el gran projecte
urbanistic al centre de la

vila. Fer la connexiô com
porta salvar la fondalada de
Obres al passeig
del parc.Els trebalishande quedarenllestitsaquestmes

La reforma reobre e!
debat a l’Ajuntament
sobre e! trasliat dcl
monèlit ais çaiguts en
la guerrà dci 3.6
va ser subvencionat. Les obres
haurien d’estar acabads per la
festa de les Enramades.
El principal obstacle és ara
saber quina és la solucié definiti

-

va per al monôlit de les victimes
de la guerra civil. José Torralbo
(IC-EV), regidor d’Urbanisme
del éonsistori sallenti, considera
que el monument «no encaixa
amb la totalitat deiprojecte» de
remodelaciô. Jordi Molté (CiU),
alcalde de Sallent, és més pru
dent i manté que «només es fa
l’estudi d’aquest trasilat, que s’ha
de fer amb mesura j que, a inés,
depèn de la situacid econômica de
l’Ajuntament». Des del .PSC,
Manuel Dfaz insisteix que «araja
s’hauria de concretar e! lioc.on ha
d’anar el monument», j proposa
que sigui «e! cementiri».

la Riereta.
De moment no hi ha un
projecte concret. L’Ajunta
ment ha obert un concurs
d’idees, al qual s’h’an pre
sentat un total de 27 arqui
tectes. L’Ajuntament deci
dirà en els propers dies qui
és el triat.
Els darrers diès s’ha

enderrocat un antic edifici
al carrer travessera de Sant
Victor que donarà més lii
bertat d’actuaci6 a l’hora

d’executar els projectes,
segons ha explicat l’arqui
tecte
municipal
Pere
Tabuefia.

Un centenardé dansaires ¶ffi
Generalitat
de Catalunya
de Trebail
reviurà et bail de gitanes J II L Departament
popular de Saùt Vicenç
CURSOS SUBVENÇIONATS
DAVID BRICOLLÉ personatge del lacai. A l’arribada
Sant VicençdeCastellet a la plaça, prevista cap a les 12

Sant Vicenç de Castellet tor
narà a treure demà al carrer el
ball de gitanes popular, sota l’or
ganitzacié de l’Esb art Dansaire
Santvicenti. Seran un centenar
de dansaires, agrupats en set
colles, els que s’encarregaran
d’executar els diferents compas
sos d’aquest bail tradicionai, que
han estat assajant durant els
darrers dos mesos.
El bail de gitanes popular es
farà enguany fora del programa
de festa major, ja que aquesta
s’ha canviat de data i s’ha traslla
dat de la segona Pasqua a mitjan
juliol.
La festa començarà a les 11 del
mati amb una missa, a la sortida
de la quai el centenar de dansai
res marxarà en cercavila fins a la
plaça de l’Ajuntainent, encapça
lats per la Colla de Geganters i
els Grallers de Sant Vicenç i pel

del migdia, eis gegants de Sant
Vicenç, Barons de Castelet,
faran la seva entrada i se situaran
a la cantonada del carrer Prim.
Tot seguit, serà el tom dels balladors, que entraran a la plaça de
l’Ajuntament amb un galop per
donar inici al bail de gitanes.
Com és tradicional, la festa es
clourà amb ei bail dels gegants de
Sant Vicenç, ei Vals de Castellet,
j amb un galop multitudinari en
què participen els balladors i el
pt.tblic.
El director de l’Esbart Dansai
re Santvicenti ha destacat que un
dels principais atractius d’aques
ta tradiciô «és la diversitat dels
balladors, especialmentpei que fa
a les edats, ‘la quai -cosa encara
enriqueix més i’aspectepopular de
lafesta». El ball de gitanes es va
ballar per primera vegada a Sant
Vicenç ptiblicament l’any 1907.

Per la direcciô d’Ocupaciô del departament de Trebail de la Generalitat de
Catalunya i el Fons Social Europeu;1]

PER A JOVESEN ATUR;0]
De menysde 25.anys
*

*

SERVEI DE RESTAURANT(CAMBRER)
CUINATECNOLOGIADE BUIT;1]

ATU RATSDE MÊS DE 25 ANYS;0]
AUXILIARDE GERIATRIA(donesde mésde 25 anys)
CUINA NIVELLI
*CUINANIVELLII
*
*

INSCRIPCIONS:
Folch j Torres, 5-13. Manresa
Tel. 872 69 88 (Stra.Mônica)
E-mail: joviataminorisa.es
URL:http://www.minorisa.es/joviat
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