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Un altre accidentmortala ta Puj ada Roja
Un manresà de 25 anysmora pocs metresd’onvan morirquatrepersonesfa dos anys(Pàg.4)

Pujol posa
data de
caducitat
al pacte
D lider de CiU només
garanteix cl suport al PP
fins a l’entrada d’Espanya
en la moneda inica, cl
1998. (Pàg.20)

L’ExpoBagess’acomiada
amb totsels deuresfets
eS,

Els organitzadorsconsiderenque han complertels seus objectius:
atreuremoit pi.ib1ici imprimira la firaun salt de qualitat(Pàg.3);1]
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‘Chichi’ Creus
signa cl seu
compromis amb
la novaetapa
dcl TDK

I TAMBÉ...;0]

Cas prèxhna la
meningitisa
Navàs

Mir els nensde l’escola
Sant Jordi estavenrebent
antibiàtics. (Pàg. 8)

Manresa
guanyarà ilits
per a avis

La Generalitat crearà 40
nous Hitsde liarga estada a
la clinica. (Pàg. 5)

Aniversari
d’Algues
de Manresa

sChichi*Creussignalarenovaciô.
Latemporada
queve,lasevapresència
donaràcontinuïtat
a unequipmoitrenovat

Jean Chichi Creus tornarà a
ser l’any que ve un puntal dcl
TDK. El jugador més emblemà
tic de t’equip que va convertir
Manresa en una ciutat campiona
va rubricar ahir la seva renovaciô
per un any més, i es converteix
aixi en cl principal fit de continuï
tat entre letapa dcl club que ara
s’acaba i la que està a punt de
començar. amb flou entrenador,
nous estrangersi amb una planti
lIa nova gairchéde cap a cap. AIs
40 anys complerts, Creus va
explicar ahir que «em trobo amb
ganes; aquf hi estic bé,i si en un
Iloc hi estàs degust, penso que e!
niés !àgk à continuar-hi».E! pro
jecte que s’està preparant. diu. li
mereix confiança. (Pàg. 29)

Bufa quinzeespelmesen
pie creixenient.(Pàg.7)

Ballada de
Perfilencl
futureconèmic gitanes
multitudinària
de Siiria
E] poble ha de diversihear
a Sant Vicenç
l’activitat. (Pàg.8)
Dînerspera un
altre càmping
a Mura
La Diputaciô aportarà 37
muions per fer tin càmping
que substitueixi cl que han
tancat. (Pàg. 9)

Més de setanta parelles, que
havien estat assajantdurant des
mesos,van brillar diumengepas
sat en cl hait de gitanes de Sant
Vicenç. que enguanyse celebra
va per primer cop fora de la lesta
major. Un cop tes parettes van
haver executat tots els passos de
la dansa de dalt a baix, unes
setanta pareltes més es van afe
gir al galop final, que fou. aixf,
de! tot multitudinari. (Pàg. 8)

Imposicions
Assegurades
Per a construir

el seu patrimoni

t
Un moment del bail de gitanes. En el galop final hi van participar 150 parelles

caixa
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S(iria perfilales noves
Setantaparellesdonenvidaa les linies
de promocié
gitanespopulars
deSantVicenç econèmicadelmunicipi

Presentaciéde I’estudieconàmicL’autordeltrebaliés JosepGallet
NÛRIA BALAGUER Antoni Julién.
S’ria
DAVID BRICOLLÉ
Sant VicençdeCastellet

La plaça de l’Ajuntament de
Sant Vicenç va viure diumenge al
mati un esclat de gitanes. Van ser
més de 70 parelles les que, després de dos mesos d’assajos, van
tornar a treure al carrer aquesta
dansa. La plaça es va omplir de
gom a gom per presenciar aques
ta edicié del ball de gitanes popu
lar, la sisena des que es va recu
perar la tradiciô sota l’organitza
ciô de l’Esbart Dansaire Santvi
centi.
Enguany, la principal novetat
era que, per primer cop en
aquests sis anys de reactivacié,
l’acte no s’emmarcava dins el
programa de la festa major, ja
que aquesta s’ha traslladat de la
segona Pasqua a mitjan juliol.
La festa es va desenvolupar
seguint estrictament el protocol
habitual. A la sortida de la missa,
les més de 70 parelles es van
situar ordenadament per marxar

manteilsi amb tot e! seu entorn
ple de pi’iblic.Al balcé de l’ajun
El pi’iblicva omplir la tament, perà, no hi va haver cap
del consistori. Els
plaça de l’Ajuntament representant
gegants de Sant Vicenç van ser
els primers qùe van fer la seva
de gom a gom per
Després van ser els
presenciar la ballada entrada.
balladors els que, amb el galop,
van fer la seva presentaciô. A
popular
continuacié es va escollir entre
les balladores la niivia de les gita
nes, que va encapçalar el galop
en cercavila cap a l’escenari de la que iniciava el bail.
ballada. La comitiva la van
La setantena de parelles, d’e
encapçalar els Barons de Caste
dats ben diverses, va executar els
ilet, gegants de Sant Vicenç, diferents passos que componen
acompanyats del grup de grallers. aquesta dansa tradicional. Els
Tampoc no va faltar a la cita e! balladors estaven agrupats en set
personatge del lacai, que acom colles, corresponents a entitats,
panya els Barons en les festes escoles i tàmbé persones que hi
més assenyalades de la poblaci6
han participat a titol individual.
Al voltant d’un quart d’una del La festa es va tancar amb un
migdia, gegants i balladors van galop multitudinari, amb unes
arribar a les portes de la plaça de 150 parelles, i amb la dansa dels
l’Ajuntament, que presentava un gegants de Sant Vicenç, el vals de
acompanyats per
aspecte immillorable amb els bal Castellet,
cons engalanats amb senyeres i pdblic i bailadors.
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Gran sopar-bail;0]
A partir del dia 24 de maig, tots els dissabtes,

sopar-bail
I•.
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RESERVA
DETAULES
al tel.8788600
HoteldelBagesSANTFRUITÔSDEBAGES
-

El programa de suport a les
petites i mitjanes empreses és
un dels que es preveu engegar
el mes de juliol. Durant aquest
any el consistori també preveu
fomentar iniciatiaves per pro
moure l’autoocupacié amb l’ini
ci d’un programa de turisme
que inclou la preparaciô d’un
mùseu de la mineria i un de car
11.Amb vista al 1998 és previst
iniciar cursos de formaciô ocu
pacional i per a empreses, a més
de donar suport al comerç.
Entre les actuacions més impor
tants l’estudi proposa potenciar
la imatge del poble i fomentar
la relaciô amb els municipis
veïns, especialment Cardona,
per crear una imatge conjunta
d’atracciô turistica a l’entom de
l’activitat minera, del turisme
verd j del nucli antic, entre d’ai
tres. L’estudi s’ha fet a partir
d’un recuil de dades representa
tives de la poblaciô i amb un
treball de camp elaborat amb la
coHaboraciô de representants
de diferents sectors de Si’iria.

Una nena de Navàs,ingressadaperuna
infeccié relacionadaambla meningitis
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Turisme, inddstria i comerç
sôn els pilars bàsics de les noves
linies de promocié econômica
per a Sûria, segons un estudi
presentat divendres a l’Ajunta
ment de la poblaciô i que té
l’objectiu de «diversificarl’activi
tat econômica per obviar la
dependència de l’activitatminera
i generar perspectives de futur al
conjunt del municipi». L’autor
de l’estudi, Josep Gailet, va pre
sentar un diagnàstic de la
poblacié i les propostes de
diversjficaciô dels seus sectors
eçonàmics. L’acte va ser presi
dit per Joan Serret, diputat de
l’àrea de promocié econômica i
habitatge de la Diputaci6 de
Barcelona, organisme que ha
subvencionat l’estudi.
A partir d’aquest treball, l’A
jûntament va presentar durant
l’acte de divendres les propostes
que durà a terme amb prioritat
per ajudar a implantar aquest
programa d’actuacié, tal com va
explicar l’alcalde de Si’iria,

-

de Manresa, es troba en fase juntament
de Navàs, Josep
estable. L’afecciô que té és una Miquel Fenollar, ha explicat que
Una nena de sis anys de Navàs septicèmia meningocôccia de de moment es tracta d’un cas
aïllat j que «estàsota control». El
va ser ingressada diumenge a tipus C.
regidor considera que no hi ha
l’Hospital General de Manresa
Els medicaments preventius
per una infecciô que consisteix en s’han donat ais alumnes de P-3, cap motiu per alarmar els pares
la presència del bacteri meningo P-4 i P-5 de l’escola Sant Jordi de ni els alumnes. Fenollar ha desta
coc a la sang. Com a mesura de Navàs. Les dosis, que s’han de cat que el tract ament preventiu
prevencié, els equips mèdics de prendre amb una periodificacié «s’hafet seguint la normativa de
la poblaci6 van repartir ahir de 12 hores, es tornaran a repar seguretat de la conselleriade Sani
medicaments preventius (anti
tir avui entre els mateixos esco tat dela Generalitat» i ha afegit
biôtics) entre els alumnes de pàr !ars. El tractament és de quatre també que «des de l’Ajuntament
dosis, que els nens de l’escola es de Navàs mantenim un contacte
vuls del collegi Sant Jordi.
La nena està seguint un tracta- van començar a prendre ahir al directe amb la conselleria de Sani
ment i, segons han informat fonts mati.
tat per informar sobre com evolu
El regidor de Sanitat de l’A- ciona e! cas».
mèdiques de l’Hospital General
S.R./OEG.
Navàs

