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Navarcles,
Navàs j Caihîs
homenâtgen
la gent grân
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Més
informaci6 sobre els
actes a l’Agenda.

D. BRICOLLÉ mia possible ais seus représen
Sant Vicençde Castellet tants a l’Ajuntament. Aquesta

Les agrûpacions

locals del

PS, IC-EV
iERC a Sant Vicenç
han refermat el seu acord de
govern i la voluntat de mantenir
viu el pacte municipal fins al final
de l’actual legislàtura. Aquest
compromis va prendre forma en
una reunié que van mantenir
dimarts al vespre representants
de totes tres formacions.
La trobada la va promoure l’a
grupacié local del PSC —que és
qui té l’alcaldia—, juntament
amb IC-EV, per copsar la predis
posiciô d’Esquerra per continuar
mantenint la coaliciô de govern.
A final d’abril, socialistes i Inicia
tiva van fer arribar una proposta
al seu tercer soci, ERC, en què
demanaven al partit republicà
una reformulaci6 del pacte en
què garantis la màxima autono

peticié va arribar arran de les
diferències que hi ha hagut en
diversos temesal llarg de la legis
latura entre Esquerra i els seus
companys de coaiiciô.
Tant Vicenç Sâez, primer
secretari del PSC a Sant Vicenç,
com Daniel Pous, president de
l’agrupaciô local d’ERC, han
coincidit a destacar que el princi
pal resultat de la reuniô ha estat
la voluntat compartida «de mantenir e! pactefermfins alfinal».
Sâez i Pous també van assenyalar
que en aquesta trobada es va
acordar intensificar el diàleg
entre totes dues formacions, no
només a nivell de grups munici
pais, «perquèhi ha una bona entesa», sinô també a niveil d’agrupa
cions locals, «de manera que es
puguin resoidrepossibles malente

sas i que aquests no siguin motin de
diferències al pie».
Pous ha posat en relleu que
després de l’i’iltimadiscrepància
sorgida amb el PSC iIC-EV, que
va ser amb motiu de l’eieccié del
jutge de pau, «nosaltresja vain
deixar clar que, malgrat tot, e! nos
tre principal objectiu tira mantenir
et pacte, perquè la governahilitatés
un element moit important per a la
dinàmica de!poble». Tot i aixà, el
-

Les tres fonnaciôns van
acordar potenciar e!
diàleg entre les
agrupacions locals «per
evitar malentesos»

president de l’agrupaciô i local
d’ERC ha concretat que «el nos
trepaper com apartit continuarà
sent el nwteix. Els nostres regidors
tenen liibertat de decisiô per ais
ternes del dia a dia. Perè la nostra
és una formacié viva, que es reu
neix sovint i en què ens escoltemta
militància. Per tant, és normal que
els regidors copsin el que passa al
partit».
En el comunicat tramès a
Esquerra ara fa un mes, PSC i
IC-EV demanaven replantejar el
pacte «sobre unes’bases que com
portin la solidaritat de la secciô
local d’ERG arnb i’equipde govern
municipal», més autonomia per
ais seus regidors, «i un suport
decidit à la seva tasca per ta! que
no es vegin,com ara, obligats a sot
metre les seves decisions a l’auto
ritzaciô arbitràriadepersones alie
nes a l’Ajuntarnent».

Sant Vicençtreù al carrer Primera trobadad’antics
el bail dè gitanes pôpular escolans de SantJoan
REDACCIÔ solemne, a la sortida de la quai
Sant VicençdeCastellet els balladors marxaran en cerca

Sant Vicenç tornarà a donar vila —encapçalts pels gegants i
vida demà ai ja tradicional bali de grallers locals— fins a la plaça de
gitanes popular. Seran més d’un l’Ajuntament, escenari de la
ceritenar de persones, agrupades ballada.
en diferents colles que han estat
Després de l’entrada dels
assajant durant un mes i mig sota gegants, cpmençarà l’execuciô
les ordres de membres.de l’esbart dèl bali de gitanes, que omplirà
dansaire, les que exeçutaran els tots els racons de la plaça. La fes
diferents passos d’aquesta dansa ta s’acabarà amb el vals dels
que ha arrelat molt fort a la barons de Castellet, els gegants
poblaciô.
de Sant Vicenç, i un galop que
La festa començarà, com ès executaran conjuntament ballatradicional,
amb una missa dors j espectadors.

T. SOLANELLES serà una missa que se celebra
Sant Joan rà a la una de! migdia al nou

Prop de cinquanta escolans
que havien exercit a la parrô
quia de Sant Joan des d’abans
de la Guerra Civil fins a final
dels anys setanta es retrobaran
aquest diumenge, 31 de maig,
en la I Trobada d’antics esco
lans de Saut Joan. D’aquells
nois que van fer d’escolans
abans de 1936 en queden qua
tre.
L’actecentral de la jornada
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temple santjoanenc, beneït fa•
just quinze dies. L’eucaristia
l’oficiarà mossèn Jacint Cap
devila, actual canonge de la
Seu de Manresa i un dels
antics escolans que havia tin
gut la parràquia de Sant Joan.
L’antic cor parroquiai es retro
barà per cantar la missa de
Pius X. La trobada es clourà
amb un dinar de germanor
amb unes 120 persones.
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Compromis de PSC, IC i LRCde Sant
Vicenç de mantenir el pacte fins al final

REDACCIÔ/Manresa

Navarcies, Navàs j Calhis
han organltzat diversos actes
aquest cap de setmana per
homenatjar la gent gran. A
Calins les activitats de la sego
na ediciô de la Setmana de la
Gent Gran van iniciar-se
diiluns passat. El plat fort,
perè, arriba avui, quan tots els
callussencs retran i’homenatge
a la gent gran al Casai del
Poble. A més a més, demà un
grup de gent gran de Calhus
aficionada al teatre estrenarà
l’obra «Tres j no res», d’A
peHes Mestres.
D’altra banda, a Navarcles
els alumnes de l’escola Funda
cié Santa Maria i del CEIP
Catalunya han fet uns dibuixos
que
posteriorment
s’han
enviat ais avis de la poblacié.
Amb aquesta iniciativa, els
organitzadors, la comissiô de
festes j l’àrea de cultura, volen
acostar els joves a la gent grau.
Demà es farà un xou musical i
per a dilluns s’ha organitzat un
viatge sorpresa per a la gent
gran.
A Navàs, el Club d’Avis de
Navàs ceiebrarà aquest cap de
setmana els darrers actes dè
l’llè aniversari de l’entitat.
Demà, diumenge, a 2/4de 2 de
la tarda es farà un dinar de
germanor al Club d’Avis,
situat al Passeig. A 2/4 de 5 de
la tarda es iliurarari els premis
dels diversos campionats orga
nitzats la darrera setmana, i a
les 6 de la tarda Joan Coromi
nas, Pedregar, amenitzarà el
bail de cloenda de la festa.

-

SEUCONCESSIONARI
I ‘ I t(i:c)‘I’

http://www.ica.es/sarauto

PEUGEOT

