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Prop de 200 persones faran
realitat el ball de gitanes
popular de Sant Vicenç
! REDACCIÓ
! Sant Vicenç de Castellet

Un total de 180 persones faran
realitat demà una nova edició del
ball de gitanes popular de Sant
Vicenç, una tradició que, malgrat
que no es va recuperar fins fa 14
anys, té l’origen en l’any 1907,
quan una colla de picapedrers
vinguts de Caldes de Montbui el
van ballar per primer cop a la població. Les prop de cent parelles
de dansaries estaran repartides
en un total d’onze colles: antics
dansaires, exdansaires i sardanistes, el Niu, la Coral, els Independents,els geganters,les colles blava i vermella de l’esbart i els nivells 0, 1 i 2 de l’escola de dansa.
Les colles ballaran,com és habitual, a la plaça de l’Ajuntament,
que s’ha engalanat per a l’ocasió,
i també als carrers Gran i Prim,
amb grans mantons de cada una
de les colles de balladors i flassades de diferents colors.
La ballada començarà a les 12
del migdia amb l’entrada dels gegants Marià i Paula, que tot seguit oferiran el vals de Castellet.
Just després tindrà lloc el ball de
gitanes pròpiament dit, amb l’acompanyament de la cobla Ciutat de Terrassa. La colla d’antics

La ballada la fan possible un total d’onze colles locals a la plaça de l’Ajuntament

dansaires i la colla d’exdansaires
de l’esbart faran l’entrada a la
plaça amb el ball de Caldes. Després es fa el galop d’entrada, que
és la presentació i l’entrada a la
plaça de les colles participants.
Un cop dins,es farà el sorteig de
la núvia entre totes les noies que
participen a la ballada. L’escollida rebrà el mantó de mans de la
que ho va ser l’any passat, i se li
farà lliurament també d’una toia.
La núvia sortint rebrà, com també és ja tradició, el ram de la geganta. Finalment, arrencarà el
ball el galop, encapçalat per la
nova núvia i la seva parella. El
ball de gitanes prendrà tota la seva dimensió a la plaça amb el xotis, les catxutxes, les contradanses, la jota i el vals-jota. La festa
es clou amb un galop al qual es
pot afegir tothom qui vulgui i
amb una segona ballada dels gegants amb tots els dansaries.
Paral·lelament al ball de gitanes
popular tindrà lloc la Fira d’Artesans de Viu el Parc, que complementarà la Fira de la Pedra amb
una quarantena de parades al
sector de la plaça Clavé. Els comerciants que vulguin podran
obrir les botigues i muntar una
parada al carrer.

Talamanca celebra la Festa
del Terme durant dos dies
! REDACCIÓ/Manresa

Talamanca celebra aquest cap
de setmana la Festa del Terme,
que s’emmarca dins les activitats
del programa «Viu el parc de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac».
Avui, a les 12 del migdia, s’obrirà
l’exposició «Herbari de Talamanca» al Casal. Paral·lelament, s’inaugurarà el carrer de l’Era del
Castell i el pàrquing amb l’actuació d’Espases Xàldiga. A més,
s’han preparat tallers per als més

petits. A 2/4 de 6 de la tarda, el
grup Pengim Penjam presentarà
l’espectacle «Ai, la farina». També se celebrarà el 5è Trec Internacional d’Orientació Eqüestre.
Diumenge, a les 10 del matí, tindran lloc la benedicció del terme
i el concert de la coral de Talamanca a l’església. Al migdia se
celebrarà la fira de trastos vells,
on hi haurà animació de música
celta. Una xocolatada popular, a
la tarda, clourà els actes.
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