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L’alcaldede Sant
Vicenç diu que
caidranajuts
extraordinaris
D. B/Sant Vicenç

L’alcalde de Sant Vicenç, Joan
Montsech, assegurava ahir a la
tarda, intentant fer una reflexiô
serena del que havia passat al
matf al barri de la Farinera, que
les conseqUències del sobtat ai
guat «han estat desastroses».
Montsech va acompanyar el de
legat territorial del govern de la
Generalitat, Ignasi Garcia Cla
ve!, en una visita sobre el terreny
que va fer a la tarda al barri afec
tat. L’alcalde santvicentf ho va
aprofitar per transmete-li el sen
timent del consistori «que neces
sitem que s’estableixin umniesd’a
jut extraordinàries. No només
s ‘han de refer serveisi netejar car
rers. Moites persones s’hi han vist
afectades o han perd ut moitesper
tinences ofins i tot negocis».
Joan Montsech també va asse
gurar que la situaciô era moit ex
cepcional, perquè, tot i que la Fa
rinera és un barri que ja ha estat
afectat per aiguats, «sempre era a
consequència d’una crescuda de!
ri Perà en aquest cas ha estat
una sitiacié nova, una tromba
d’aigua provinent de la riera, que
ha sorprèstothom».
L’alcalde santvicentf també va
explicar que des de l’operatiu
que es va muntar a les dependèn
cies de la Policia Local «hem ha
gut de trebaliar en uns quants
fronts a la vegada. S’han hagut
d’activar recursos per restablir
serveis iper començar a netejar la
zona afectada; i ai mateix temps
s’han hagut de prendre mesures de
seguretat, com ha estat l’evacua
dé dels veïns de la Farinera, i mo
bilitzar-nos per donar els mmnims
serveis j la minima atencié a tota
aquesta gent».

Et bailde
gitanes se suspèn
en solidaritat
amb els afectats
D. B./SantVicenç

Les colles participants en el tra
dicional bail de gitanes popular
de Sant Vicenç, que s’havia de fer
avui al migdia a la plaça de l’A
juntament, van decidir ajornar
aquest acte sense data, en souda
ritat amb les persones que ahir
van ser afectades per l’aiguat.
Representants dels vuit grups de
balladors
(sardanistes, antics
dansaires, el Niu, independents,
coral Nou Horitzé, Esbart Dan
saire Santvicentf, Escola de Dan
sa j gèganters) van prendre
aquesta decisiô ahir a la tarda en
una reuniô d’urgència. Segons
fonts de l’organitzacié, propera
ment s’anunciarà la nova data de
celebracié del bali de gitanes po
pular. Les mateixes fonts van
concretar que la jornada d’ahir
va ser «tristapera la nostrapobla
ci6, per la quai cosa creiemque ara
no s’hi escau i’ànim festiu» d’a
questa tradicié.
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