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Comunica als seus clients i públic en general de les poblacions de Bellver
Nas, Bellver Olia, Bellver Pi, Bellver de Cerdanya, Malla, Sant Martí de
Centelles, Santa Eugènia de Berga, Taradell, Vic, Balenyà, Collsuspina,
Moià, Sora, Calaf, Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Santa Maria
d’Oló que, amb la finalitat de continuar  invertint i de millorar la qualitat
del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d'energia als
carrers que es detallen a continuació i a les hores següents:

BELLVER NAS
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1299479
- de les 07:00 a les 08:00 hores, matí
- Carrers afectats: Camí del Pi, Camí Tosal, Nas.

BELLVER OLIA
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1299479
- de les 07:00 a les 08:00 hores, matí
- Carrers afectats: Oliana, Únic.

BELLVER PI
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1299479
- de les 07:00 a les 08:00 hores, matí
- Carrers afectats: Cal Mariner, Major, Nefol (BO Pi) Pi, Pi (BO Pi), Pi

(El Padró), Sant Josep (Pi), Zona Prat Batlle.

BELLVER DE CERDANYA
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1299479
- de les 07:00 a les 08:00 hores, matí
- Carrers afectats: De Pi, La Closa (BO Pi), Santa Eugènia, Urgell.

MALLA
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1291829
- de les 14:30 a les 18:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Afores, Albanell, Antic Camí Ral, Can València,

Finca l’Albanell, Mont-rodon, Ral Seva Montells, Teuleria Albanell.

SANT MARTÍ DE CENTELLES
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1291829
- de les 14:30 a les 18:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Sant Feliu.

SANTA EUGÈNIA DE BERGA
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1291829
- de les 14:30 a les 18:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Afores: Mas Cal Rei, Bollo, Can Rita, Coll, Plantalamor.

TARADELL
- Dimecres, 18 de maig Ref. 12291829
- de les 14:30 a les 18:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Bellpuig, Bollo, Mont-rodon.

VIC
- Dimecres, 18 de maig Ref. 1291829
- de les 14:30 a les 18:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Zona Sant Ferm.

BALENYÀ
- Dijous, 19 de maig Ref. 1285443
- de les 09:00 a les 13:00 hores, matí
- Carrers afectats: Pla de la Calma, Puigsagordi.

COLLSUSPINA
- Dijous, 19 de maig Ref. 1285443
- de les 09:00 a les 13:00 hores, matí
- Carrers afectats: Vic, Manresa.

- Dijous, 19 de maig Ref. 1285539
- de les 14:00 a les 19:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Zona Espigoli.

MOIÀ
- Dijous, 19 de maig Ref. 1285539
- de les 14:00 a les 19:00 hores, tarda
- Carrers afectats: Vic.

CALAF
- Dijous, 19 de maig Ref. 1296209
- de les 23:59 a les 02:00 hores, matinada
- Carrers afectats: Raval Carme, Raval St. Sebastià, Carme, Corredor,

De la Pau, Forn, Gran, Pons, Portelles, St. Antoni, Portelles St. Jaume,
Primer de Maig, Prior Farràs, ST. Jaume, Xuriguera.

CALONGE DE SEGARRA
- Dijous, 19 de maig Ref. 1296209
- de les 23:59 a les 02:00 hores, matinada
- Carrers afectats: Afores, Aleny, Sant Pere Arc, Zona Calonge Segarra.

SANT PERE SALLAVINERA
- Dijous, 19 de maig Ref. 1296209
- de les 23:59 a les 02:00 hores, matinada
- Carrers afectats: Afores, Fortesa.

SANTA MARIA D’OLÓ
- Dijous, 19 de maig Ref. 1297653
- de les 09:00 a les 13:00 hores, matí
- Carrers afectats: Can Cases, Can Juncà, Can Moratonas, Can Puigneró,

Can Rosellas, Can Rubis, Can Rujan, Can Sau, Can Turigues, La Careta,
La Deu, La Rodoreda, La Verneda, Mas Rovira.

- Dijous, 19 de maig Ref. 1297695
- de les 09:00 a les 13:00 hores, matí
- Carrers afectats: Can Cases, Can Juncà, Can Moratonas, Can Puigneró,

Can Rosellas, Can Rubis, Can Rujan, Can Sau, Can Turigues, La Careta,
La Deu, La Rodoreda, La Verneda, Mas Rovira.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. Per a
qualsevol aclariment poden trucar al tel. 900 77 00 77.

La ballada popular de gitanes, a càrrec de diverses colles del poble, va omplir la plaça de l’Ajuntament
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Bany de multituds a la festa del
ball de gitanes de Sant Vicenç

�� MARTA JOVÉS
�� Sant Vicenç de Castellet

En una plaça Major on no cabia
ni una agulla,Sant Vicenç de Cas-
tellet va festejar ahir al migdia el
tradicional ball de gitanes amb
un nou rècord de participació
que va superar els 200 dansaires,
de 14 colles diferents.Música,co-
lor i ball es van fondre en una fes-
ta que cada any pren més força i
esdevé més multitudinària i
atractiva tant per als que partici-
pen en la festa com per als que en
gaudeixen.

Passades les 12 del migdia, i
amb un públic expectant i molt
nombrós,van fer entrada a la pla-
ça els dos gegants del poble, la
Paula i el Marià, acompanyats
dels joves grallers i timbalers a
punt per mostrar al públic el ma-
jestuós vals dels barons. Els se-
guirien la colla d’antics dansaires
i la colla d’exdansaires de l’es-

bart, que van ballar conjunta-
ment el ball de Caldes.

Però el moment més esperat i
que va donar un caliu molt espe-
cial a la festa va ser l’entrada de
totes les colles participants, amb
els seus vestits, faixes i mocadors
tradicionals, i enguany van estre-
nar el seu propi.Un cop formada
la gran rotllana de tots els dansai-
res, es va procedir a la proclama-
ció de la núvia,que va recaure en
la veterana dansaire Pilar Car-
rascal, de la Colla de Geganters
de Sant Vicenç.

La ballada conjunta de les co-
lles, totes al ritme de la Cobla
Ciutat de Terrassa, va continuar
amb el xotis, les catxutxes, les
contradanses (en les quals es va
dibuixar una estrella formada
per totes les colles), la jota i el
vals-jota. Al final, festa grossa i
participació massiva de dansai-
res, amics i familiars donant vol-

tes a la plaça amb els mocadors a
la mà per acomiadar la ballada
fins a l’any que ve.

L’origen d’aquest ball es re-
munta a l’any 1907,tot i que la se-
va recuperació no va arribar fins
al 7 de juny del 1992,quan,des de
l’Esbart Dansaire Santvicentí, es
va convidar tothom a participar a
la primera ballada de gitanes.
D’aquí a 2 anys, el 2007, se cele-
brarà el centenari d’aquesta tra-
dicional festa.

Lluís Oliveras, presentador de
l’acte i membre de la comissió de
balladors de gitanes de Sant Vi-
cenç,mostrava la seva satisfacció
per l’èxit de la trobada, ja que «és
una festa molt sentida al poble,
que era la nostra aspiració». Oli-
veras també va destacar que es
tractava d’un any «rodó, tant per
l’alta afluència de balladors com
per l’aportació de novetats, com
els banderins i el pastís».  

Ricard Berenguer mostra el seu nou pastís de gitanes 

Un pastís especial i
molt ‘gitano’ creat
especialment per a la
festa santvicentina

El pastisser local Ricard Beren-
guer,de can Postres,va voler con-
tribuir a la festa de gitanes de
Sant Vicenç de Castellet, i ho va
fer elaborant per a l’ocasió el
pastís de gitanes. La nova crea-
ció, que només es va poder de-
gustar ahir, incorpora els ele-
ments destacats de la festa, com
el mantell i les flors, i va tot co-
bert de xocolata i té maduixa al
seu interior. Amb aquest pastís
s’ha volgut combinar, d’una ma-
nera ben original i suculenta,gas-
tronomia i dansa.
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