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Sant Vicenç galopa al
ritme de la tradicional
ballada de gitanes
! JORDI LARGO
! Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet va tornar a omplir de festa, colors i
moltíssima gent, la plaça de l’Ajuntament de la població per poder celebrar una de les festes més
tradicionals i arrelades del poble,
la ballada popular de gitanes.
Enguany, la ballada va aplegar
prop de 200 dansaires, repartits
en una quinzena de colles diferents: els antics Dansaires, els
Sardanistes,la colla El Niu,la Coral Nou Horitzó, el Club Natació
Castellet, la colla de Geganters,
els Independents, la Colla Blava i
Vermella juntament amb els
membres de l’Esbart Dansaire
Santvicentí, els nivells zero, un,
dos i tres de l’Escola de Dansa, i
la novetat d’enguany era la incorporació de la nova colla formada
pels alumnes de l’escola +K Dansa.
En una plaça on no cabia absolutament ningú més i passades les
dotze del migdia, sota un sol de
justícia, la ballada va començar
quan es feia entrada amb el tradicional galop, tot seguit, el Marià i
la Paula, els barons de Castellet,

feien el seu popular vals.
Llavors, totes les colles van entrar a la plaça seguint el compàs
de la música que va oferir en directe la cobla Ciutat de Terrassa.
Un cop amb totes les colles a la
plaça, va ser el torn d’escollir la
núvia de les gitanes per a aquest
any 2006. Va sortir escollida Anna Cárdenas Garcia d’El Niu, en
substitució de Pilar Carrascal,
dels Geganters.
Després d’aquest breu descans
va arribar el plat fort de la ballada, que es va començar amb el
tradicional xotis,seguit de les catxutxes, les contradanses, la jota i,
finalment, el vals-jota.
Com ja va sent habitual, en les
contradanses es va formar la figura d’una gran estrella amb la
col·laboració de totes les colles,
que va girant durant uns compassos al voltant del centre de la plaça de l’Ajuntament, i crea, així,
un dels moments àlgids del ball.
El galop amb tot el públic convidat i el vals dels Barons de Castellet van posar el punt final a
una altra espectacular demostració de les nostres tradicions més
arrelades de tota la comarca.

El Casal de la Gent Gran de
Balsareny celebra 25 anys
amb una missa i un dinar
ANDREU OLIVÉ

Un moment del dinar de germanor al Casal de la Gent Gran de Balsareny
! REDACCIÓ/Manresa

El Casal de la Gent Gran de
Balsareny celebra enguany 25
anys, per això ahir, diumenge, es
va celebrar una missa i,posteriorment, un dinar de germanor. Als
actes hi va participar un centenar
de persones.
La missa va tenir lloc al migdia,
i hi van assistir els avis que estan
vinculats al casal, representants
de l’entitat i, a més, l’alcalde del
municipi,Francesc Soldevila,que
va voler acompanyar-los en la celebració. Especialment emotiva

va ser l’ofrena floral que el Casal
va dedicar als avis ja traspassats.
Sortint de missa, els assistents
es van dirigir al casal per tal de
celebrar el dinar de germanor.
Una paella i vedella amb bolets
van fer les delícies del centenar
de persones que van dinar al casal. Els actes continuaran avui,
dilluns, a les 6 de la tarda, amb la
presentació d’un DVD recopilatori de la història del casal en
imatges. Hi haurà l’actuació de la
Coral Universitària de la Gent
Gran de Barcelona.
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El ball de gitanes de Sant Vicenç de Castellet aplega un gran nombre de públic a la plaça de l’Ajuntament
JORDI LARGO
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El galop d’entrada és el punt inicial de la ballada

Hi participen prop de dos-cents dansaires

