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Diverses  entitats  de  Sallent
s’han  constituït  en una  platafor
ma  per  impulsar  la implantaciô
de  noves  empreses  al  terme
municipal  i, més cQncretament,
per  donar  suport  a les iniciatives
que  prengui  l’Ajuntament  per
intentar  que  l’emprésa  JACSA,
que  es dedica  a l’elaboraciô  de
productes  del porc, construeixi la
sèva  nova planta en  aquest terme
municipal.  Aquesta  empresava
intentar  d’instaFlar-se  a Cabria;
nes,  perô finalment va desestimar
aquesta  possibilitat  en veure que
una  bona part  del veïnat d’aquest
nucli  hi estava  en  contra.  Jordi
Moltô,  alcalde  de  Sallent,  està
buscant  alternatives  amb l’objec
tiu  final de tancar  aquesta opera
do.

Les  entitats  de  Sallent  es van
reunir  divendres per intentar  fer
costat  a 1’Ajuntament en lès seves
iniciatives  per  trobar  noves
empreses  que  s’instaFlin  a  la
pobiacid,  tot  j que  enel  rerafons
hi  havia la voluntat  que no  quedi
frustrada  l’operaciô  de la planta
d’elaboraciô  de  productes  deri
vats  dels porc.  La reuniô  va set
convocada  per  l’Associaciô
Sallèntina  de  Cultura  Fisica
ASCfl.

Una  setantena  de parelies van
tornar  adonar  vida  diumenge al.

Bail  de Gitànes  Popular  de Sant
Vicenç,  que  va  dejxar  petita  la
plaça  de l’Ajuntament  per  enca
birdansajres  i pûb!ic.  La festa,
organitzada  per l’Esbart Dansai
re  Santvicenti,  va començar,  com
és  tradicional,  a la sortida de mjs
sa,  quan  els  balladors  —situats
en  una  llarga filera  de parelles—
van  marxàr  en  cercavila  fins a la
plaça  de l’Ajuntament.  La comi
tiva,  l’encapçalaven  els gegants

C. S.  En la reuniô de divendres pas
Sallent  sat  es va exposar  el temor  a per

dre  una  gran inversiô  en  diners i
en  llocs de  treball,  perô  després
d’un  ampli  débat  es  va  decidir
crear  una  plataforma  deslligada
de  l’Ajuntament  i que tingui com
a  objectiu  un  horitzé  més  ampli
que  no  pas  crear  una  dnica
empresa;  De la trobada d’entitats
•en  va  sortir  e!  compromis  de
crear  un  ens per  impulsar  lains
tallacié  de  noves  empreses  al
terme  j donar  suport  a l’Ajunta
ment  en  les seves decisions  que
signifiquin  una  millora  de  la
situacié  actual i que serveixin per
crear  nous  llocs  de- treball  a
Sallent.

La  nova plataforma  és forma
da  per  Andreu  Pifiana,  dels Bas-
toners  de Sallent; la Penya Espa
nyolista;  José  Gonzâlez (de! Par
tit  Popular);  les  associacions  de

Un  grup d’entitats han
creat  una platafornm
per  donar suport a la
implantaciô  de noves

empreses  a Sallent

de  Sant  Vjcenç  i els  de l’escola
bressol  el Niu,  acompanyats pels
grallers  de la colla de geganters.

Cap  a quarts  d’una del migdia
la  primera  colla dè balladors —la
d’antics  dansajres  i membres  de
la  colla sardanista—  van obrir  e!
ball  amb el passeig d’entrada a la
plaça,  perfectament  engalanada
per  a l’ocasiô  amb mantellines  i
senyeres  que van penjar els veïns.
Tot  seguit,  el pûblic que  omplia
tot  e! volt  de  la  plaça  va poder
veure  totes les colles participants,
que  van anar desfi!ant amb el tra
dicional  galop. Ja amb les colles a

veïns  de la Butjosa, la Rampinya
i  l’Estaciô; Adelina  Anglès; Gra
celià  Selma,  president  de
l’ASCF;  Magda Casôliva,  direc
tora  de  l’escola Nostra  Senyora
de!  Carme;  Josep Puig, president
de  1’AMPA  de l’escola  Nostra
Senyora  del  Carme;  i Salvador
Arderiu,  secretari  del premi  de  -

poesia  Josep Fàbrega  i Capell.
L’empresa  JACSA  va injcjar

converses  amb l’Ajuntament l’es
tiu  passat.  La proposta  és cons
truir  una  gran planta  de  35.000
m2,  amb  una  inversiô  d’entre
2.500  i 3.000  mjljons.  Aquesta
iniciativa  significaria donar feina
a  unes  400 persones.  La superff
cies’havja  buscat  concretament
en  uns  terrenys  de  Cabrjanes
propers  al nucli habitat  i que ara
no  estanqualificats  com a indus-
trials.  Dels  set  pfopietaris  afec
tats,  sis  havien  fet  pdb!ic  que
volien  negociar,  perô  un,  el
patronat  Antènia  Soler,  on sén
rèpresentats  els veïns de  Cabria
nes,  s’hi va oposar. Entre  d’altres
raons,  esgrimien  la manca  d’un
.projecte  definitiu  i  el  temor  a
tenir  una  empresa que provoqués
pudors,  i s’oposaen  del tot  que
els  camions  passessin  per  un
camf  que  travessa  el  nucli  de
poblaciô.

la  plaça,  es va fer  e! sorteig  per
escollir  la  nûvia  de  les  gitanes
d’ènguany.

Tot  seguit,  les colles van anar
desenvolupant  les diferents  dan
ses  de! Bali de  Gitanes:  el galop,
el  xotis, les catxutxes, les contra-
danses,  la jota  i el vals-jota.  La
festa  es va  tancar  amb un  multi
tudinari  galop  amb  balladors  i
piiblic,  i amb el bail  de gegants
—e!  vals  dels  barons  de  Caste
llet—  que va ser dedicat especial

-  ment  a l’Esbart Dansaire  Santvi
centi,  entitat  que  enguany  cele
bra  el cinquantè aniversari.

La  Federàciô  d’Associacions
de  Veïns  de  la  Comarca  del
Bages  ha  fet una  crida a tots  els
ciutadans  perquè  es mobilitzin
«j  manifestin el seu rebuig a l’ac
lual  politica sanità ria executada
peLs governants».

La  Federaciô  de  Veïns  de!
Bages  considera  que les  mesu
res  que  s’estan aplicant  des de!
govern  tendeixen  a  afavorir  la
sanitat  privada  en perjudici  dé
la  sanitat  pCiblica, «i els sectors
socials  més desfavorits sôn e! que
en  pateixen  més  les  repercus
sions».

Sallent  crea. una. platâforma
per atreure nôves empreses

Sant Joan homenatja els alumnes fidels
Sant  Joan va homenatjar  ahir la primera  promocié d’alumnes que
enguany  completen fntegramentel  seu cicle formatiu  als centres
d’ensenyament  pûblic de la poblaciô. Estudiants, mestres i direc
tors  d’escoles i de l’institut van assistir a l’acte commmoratiu,  en e!
quai  l’alcalde, Ezequiel Martinez, va lliurar ais alumnes una poesia
fèta  pels mestres en record de la seva llarga trajectôria  escolar.

Prop de 150 balladors fan realitat cl
Bali  de Gitanes Popular de Sant Vicenç

La Federacié de Veïùs del
Bages denuncia deflciències
én l’àmbit de la sanitat

REDACCIÔ  Aquesta  entitat  veïnal critica
Manresa  especialment  la  reducciô  de

piantiila  prevista, en  el période
de  tres  anys, per  a l’àrea sanità
ria  de les comarques  de! Bages,
el  Berguedà i e! Solsonès. De la
mateixa  manera, denuncia «l’in-
compliment  dels acords signats
amb  motiu de la reforma hospita
lària  j sanitària iniciada aMan
resa  i comarca», i concretament
e!  cas dels centres  d’assistència
primària  d’Artés  i  Manresa
(Carretera  de  Santpedor i Barri
Antic),  «queja  haurien  d’estar
funcionant  j que  a  hores d’ara
encara no s’han començat a cons
truir».

Les colles executant una de les danses del Bali de Gitanes. Laplaça de l’Ajurttament  es va omplir  de dartsaires I ptbIic

DAVID BR)CDLLÉ
Sant Vicenç de Casteilet
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TELÈFONS ÛTILS (93)
Ajuntaments
Aguilar  de Segarra836  6080
Artés8305001
Avinyô8387026
Baisareny8396100
Calders83090  00
Callûs8360012
Cardono8691000
Castelibeil  j et Vilar8340350
Casteilfollit  del Boix8356033
Casteilgait8330021
Castellnou  de Bages8272091
L’Estany8303000
Fonollosa8366005
Gaià8390451
Marganeil8357063
Mojà8300000
Mon  jstrol de Calders8399000
Mon  istrol de Montserrat83500  11
Mura8317226
Navarcles8310011
Navàs8390022
Et  Pont de Vilomara8317104
Rajadeli8368026

Sallent8370200
Sent  Felju Sasserra881  90 11
SantFrujtôs8760016
Sont  Joan de Vitatorrada8764040
SantMateudeBages8360010
Sont  Salvador de Guard jota .835  8025
Sont  Vjcenç de Castellet83306  11
Santa  Marja d’OIô8385000
Santpedor827  2828
Siria:8682800
Talamanca8270036
Policia Local
Artés970706670
Baisareny908  490 022
Cardona8684058
Moià8300092
Mon istrol Montserrat83503  18
Navarcles908496959
Navàs8390555
Sallent8372300
SantJoandeVjlatorrada8764092
SantVicenç  de Castellet8331952
Sirja8696400
Santpedor8320001


