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Unes 200
persones
ballaran gitanes
a Sant Vicenç

Sant Vicenç compra una illa de cases per
enderrocar-la i obrir una plaça al centre

! REDACCIÓ/Sant Vicenç

! PEPA MAÑÉ
! Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet farà
aquest diumenge la tradicional
ballada popular de gitanes,
dansa que van introduir a la
població un grup de picapedrers de Caldes de Montbui.
Enguany la festa està en vigílies del centenari, ja que el 10 de
febrer del 1907 va ser el primer
cop que es van ballar gitanes a
Sant Vicenç. Mentre es preparen els actes especials de l’any
vinent, enguany participaran
en el ball de gitanes unes 200
persones.
El grup de balladors s’incrementa enguany amb una colla
nova, la de l’escola de dansa
Més que Dansa. S’afegeix a les
colles de l’escola bressol El
Niu, l’Associació Musical Castellet, el Club Natació Castellet, els antics dansaires de
l’Esbart, els exdansaires, l’Esbart Dansaires Santvicentins,
la colla blava,la colla vermella,
els nivells 0, 1, 2 i 3 de l’escola
de dansa, els geganters i la colla independents. La ballada
començarà a 2/4 d’1 del migdia
a la plaça de la Vila, amb l’acompanyament de la cobla
Ciutat de Terrassa.

Balsareny clou
l’aniversari del casal
de la gent gran
El casal de la gent gran de Balsareny clourà demà una setmana
d’actes de celebració dels seus 25
anys. Des de dilluns s’ha fet una
mostra de les activitats del casal,
una desfilada de vestits de paper i
roba, una trobada de corals i una
de gimnàstica, un xou dels usuaris i un ball.Avui es va a Barcelona per visitar el museu de cera i
CaixaFòrum. Demà, es farà una
missa i un dinar de germanor. El
colofó de la celebració serà un
acte institucional al novembre.

Cardona farà visites
guiades pel nucli
històric per la fira
Amb motiu de la celebració de
la Fira Medieval-Festa de la Sal
de Cardona aquest cap de setmana, es farà una jornada de portes
obertes per visitar el Centre Cardona Medieval, situat als locals
de les voltes de la plaça de la Fira,
i per fer un recorregut guiat pel
centre històric. Avui serà obert
d’11 del matí a 2 del migdia i de 6
a 7 de la tarda, mentre que demà
d’11 del matí a 15 de la tarda. La
fundació Cardona Medieval és
qui gestiona les visites guiades al
Centre Cardona Medieval,i també al Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

El ple de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet ha aprovat
l’adquisició d’un immoble que
forma una petita illa triangular al
centre de la població. L’objectiu
final és tirar a terra aquesta casa
per tal d’obrir una plaça en una
àrea amb alta densitat constructiva.El regidor d’Urbanisme,Magí
Giralt, s’ha mostrat satisfet d’haver tancat una operació «de la
qual anàvem al darrere des de feia
molts anys per tal d’esponjar» una
àrea del poble «on els carrers són
estrets».
La casa que ha comprat l’Ajuntament és situada entre els carrers de Maria Gimferrer,de París
i de Castellet i té una antiguitat
de més d’un centenar d’anys. La
compra s’ha fet per un import
d’uns 282.000 euros (47 milions
de pessetes). La quantitat es cobreix al 100 % amb subvencions:
192.000 euros (32 milions de pessetes) obtinguts del Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC) de la
Generalitat i 90.000 euros (15 milions de pessetes) que arriben del
programa Xarxa de Municipis de
la Diputació de Barcelona.
El cost de l’enderroc de l’immo-

ble que forma l’illa entre els carrers de Maria Gimferrer,de París
i de Castellet l’assumirà l’Ajuntament santvicentí i ja és inclòs
en el pressupost municipal. És
previst que es faci efectiu cap al
mes de setembre o d’octubre. Un
cop acceptada l’adquisició de la
casa en el ple, el proper pas serà
escripturar la propietat com a
municipal.
D’acord amb la propietària de
l’immoble, Lluïsa Blanco, en els
darrers anys s’han anat resolent
les situacions dels inquilins.L’immoble havia acollit un bar, anomenat Minibar, que els Mossos
d’Esquadra tenien controlat com
a punt de reunió de caps rapats, i
que és tancat des de fa uns tres
anys. També hi havia un llauner i
el local de CDC,que ja s’han buscat una nova ubicació. En
aquests moments falta resoldre
la situació d’una llogatera, a la
qual es busca un altre habitatge
amb la col·laboració de la propietària i Benestar Social. També
caldrà desallotjar un grup de persones immigrants (d’un nombre
fluctuant de 3 a 10) que viuen en
espais de l’immoble i els han ocupat il·legalment.
El regidor exposa que, una ve-
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Façana de la casa que forma una illa triangular al centre de Sant Vicenç

gada s’hagi fet el desallotjament
de les persones que ocupen la casa,es procedirà a tapiar-ne les entrades per tal de procedir a l’enderroc a l’inici de la tardor. El solar resultant, d’entre 250 i 300
metres quadrats, donarà lloc a
una plaça.

La urbanització de la plaça es
deixarà per a l’any vinent.Segons
Giralt, es tractarà d’un petit projecte que consistirà a reformar la
vorera, posar una font al centre
de l’espai i plantar-hi arbres, preferentment alzines autòctones de
la població.

