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Sant Vicençviuràdemàla festa
del bail de gitanespopular
DAVID BRICOLLÉ 12 del migdia, un éop acabada la
Sant Vicençde Castellet

Una setantena de parelles tor
naran a donar vida dernà al tradi
cionai bail de gitanes popular,
que cada any congrega més d’un
muer de persones a la plaça de
l’Ajuntament j que organitza
i’Esbart Dansaire Santvicentj
amb la coi.iaboraciô de! consisto
ri de la pobiaciô.
L’acte començarà cap a 3/4 de

missa, moment en què els prop
de 150baliadors —que han assa
jat al llarg d’un mes—, agrupats
en les seves colles respectives,
marxaran en cercavila cap a la
plaça de l’Ajuntament. La comi
tiva l’encapçalaran els gegants de
Sant Vicenç, acompanyats de!
grup de graller.
Cap ales 12 de! migdia és pre
vist que les colles facin cap a la

plaça, primer amb el passeig
d’entrada que executa e! grup
d’antics dansaires, i després amb
e! galop que fan totes les parelles.
A partir d’aqui, s’aniran desenvo
lupant les diferents peces que
componen el bai! de gitanes. La
festa es clourà amb e! vals de
Castel!et dels gegants santvicen
tins i e! tradiciona! galop final, en
què es convida e! pdblic assistent
a participar-hi.

Bail degitanesde i’anypassat.Esfa o la plaça de l’Ajuntament

Primer tast de
la Festa Major
Infantil
de Sant Joan.
T. SOLANELLES/Sant Joan

Sant Joan dôna avui e! tret de
sortida a una nova edicié de la
Festa Major Infantil. Quan falta
menys d’un mes perquè se ce!e
brin els actes centrais de la festa,
Cal Gal!ifa aculi aquest vespre, a
partir de 2/4 de 9, e! sopar que
serveix per començar a desvelar
les novetats d’enguany.
Algunes afecten el sopar
mateix. Fins ara es feia al carrer
Major i enguany es tras!lada a la
fàbrica Gal!ifa, amb la qual cosa
tots els assistents podran sopar
asseguts. Per primera vegada s’ha
creat un menû especia! per ais
nens. Per 950 pessetes poden
sopar un adu!t i un menor. Hi
haurà bail amb e! grup Postres de
Mtisic i una subhasta megapopu
lar. Un dels objectius de! sopar és
recaptar diners per finançar la
festa.
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CUINA SELECTA
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ESPECIALISTES
EN PAELLES
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De dimartsa diumenge
migdia.
Divendresi dissabte
també al vespre.
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