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-  Sallent  ha  celebrat  una  festa
major  marcada  per  la participa
cié  j per l’estrena-d’un flou enve
lat  permanent  al Poble Nou.

L’acte  més destacat  del cap de
setmana  festiu va ser la cercavila
de  gegants j nans,  que esva  cele
brar  diumenge a la tarda j va reu
nir  colles d’arreu.  La cercavila va
recérrér  diversos  carrers  del
poble,  tots atapeïts  de gom a gom
per  visitants  de  la comarca  i de
fora.  La trobada  també va tenir la
nota  musical de l’orquestra-cobla
Marina,  j va  finalitzar  amb una
mostrade  bails dè gegants j l’en
trega  de records a les colles parti-

cipants.  La festa,  que  va  conti
nuar  ahir amb diversos actes, tant
Widics  com  esportius.  Anit  se
celebrava  el casteil  de  focs, un
dels  actes més participats, junta
ment  amb el bail de confetti  pos
terior.

La  Festa  Major  de Sallent  ha
concentrat  el gruix d’actes entre
dissabte  i diumenge.  Una  de les
novetats  d’enguany ha  estat  l’es
trena  d’ûn  noû  envelat,  que  ha
acollit  diversos  actes del progra
ma.

La  miisica  ha  estat  moit  pre
sent  en  la festa  gran  de Sallent.
Hi  destaca  el concert  que  es  va
celebrar  divendres al vespre  amb
el  grup  menorqul  Ja  T’ho Diré,
que  va tenir  com a teloners  dos
grups  salientins:  Skaliptus  j Sen
tència,  que  van tenir  molt  bona
acollida.  Els menuts  també  han
pogut  gaudir d’una festa a la  seva
mida  amb espectacles  infantils  i
matinals  especials.

Sant  Vicenç va viure diumen
ge  un aplec  amb aires  de nove
tat  i una gran participaciô.

De  bon  mati  els  romeus,
encapçalats  peis  gegants  i els
graliers,  van pujar  a Casteilet.
Els  gegants, que representen  els
dltims  barons  de  Castellet,  van
pujar  de  nou  a  casa  seva.  Un
cop  a dalt es va fer un esmorzar
popular,  amb  la  novetat  qué
enguany  es  va  repartir  coca  j
xocolata  entre tots els assistents.
L’ofrena  j- la  missa  van  ser

seguides  per  l’engegada  de
coets,  i al  migdia  va  tenir  iloc
una  de les novetats  destacades:
i’actuacié  de  i’Esbart Dansaire
Santvicenti,  que va representar
un  fragment  del bali de gitanes.
Per  tancar  e! mati  els gegants
van  bailar el vals de Castellet.

El  dinar  de  i’aplec  també va
aplegar  un  elevat  nombre  de
participants  j la sobretaula  va
ser  amenitzada pel grup Amani
da  Folk  Va tancar  ia jornada  la
Societat  Coral  l’Estrella  j una
ballada  de  sardanes  amb  la
cobla  Ciutat  de Manresa.

Salleiit estréna amb èxit per
la  festa major el ùôu eiïveiat

L’Aplec de Castellet renova
et poder de éonvoéatèria

Concentraci6 de gegants diumengea Sallent. Van protagonitzar un dels actes centrais del cap de setmana festiu

REDACCIÔ
Sallent

Concert de la Societat Coral I’Estrella. Es va celebrar durant I’apiec

D.B.
Sant Vicenç de Casteliet

La  trobada  de gegants i
nans  celebrada

diurnenge  a Sallent ha
estat  un  dels actes més

destacats  de la festa

Actes pér a tots els gustos
a  la festa gran de Calders
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Mercat de productes naturals j artesans, celebrat diumenge a Calders

La  tradkional  dansa del treure bàll toma a Sant Feflu Sasea
Sant  Feiiu Sasserra ha celebrat enguany una nova ediciô de la seva tradicional festa major. Actes hidics,
esportius,  tradicionals j per a totes les edats han centrat  el programa  festiu, que va començar  dissabte amb
un  concurs de pesca j una cercavila. A més a més, dissabte es va aprofitar  la Diada per celebrar  un acte
dedicat  a i’Onze-de Setembre, i a la fit  hi va haver festa gran a la plaça amb Band Gog. Diumenge es va
celebrar  la tradicionai dansa del treure  bail i el cap de setmana  festiu es va cloure amb un bail de  gala amb
la  cobia-orquestra Costa Brava.                  -
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Calders  ha viscut un  intens
cap  de setmana de festa major.
Seguint  k  linia  d’edicions
anteriors  là Côrnissiô-de Festa
Major,  entitat  organitzadora
dels  actes,  havia preparat  un
programa  complet,  que  ha
estat  moit  ben acollit  per  tot
hom.  Des de I’Ajuntament  de
Calders  s’ha destacat  la nota
ble  participaciô de gent en tots
els  actes  i  sobretot  la  tasca
organitzativa  que  ha portat  a
terme  la comissiô.

La  festa  va  començar  dis-

sabte  amb  un  campionat  de
•petanca  i va  continuar  amb
jocs  de  cucanya  per  als  més
menuts,  que  també van gaudir
d’una  festa  inf anti!  a la tarda.
Hi  va haver una gran xocolata
da  popular  i al vespre  un gran
bail  de confeti a càrrec  de l’or
questra  Mitjanit. Diumenge  la
festa  va  continuar  amb  una
cercavila  de  gegants  i la cele
braciô  de  la fira  de pro ductes
naturals  i artesans.  També  hi
va  haver  una  festa  d’escuma,
un  partit de futbol j havaneres,
ue  van posar  punt  final  a la
festa.


