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Sant Vicenç fa petita la
plaça amb la primera
ballada infantil de gitanes

La llar d’infants L’Esquitx de
Sallent celebra els seus 25 anys
JOSEP ROJAS

! JORDI LARGO/Sant Vicenç

Sant Vicenç va celebrar ahir
per primera vegada i amb una
excel·lent participació la seva
primera ballada infantil i juvenil
de gitanes. El ball de gitanes celebra enguany el seu centenari, i
un dels actes per commemorar
aquest ball popular va ser justament aquesta versió infantil,
que va aplegar uns setanta nens
i nenes d’entre 3 i 14 anys.

Els balladors van arribar puntualment a la seva cita a la plaça
de l’Ajuntament, on els esperava un nombrós públic, i eren encapçalats pels gegantons del poble, que anaven vestits per a la
celebració. Un cop a la plaça,
tots els grups van fer el galop
d’entrada; els mitjans i els grans
van ballar el xotis,les catxutxes i
les contradanses; i els més grans
van ballar en solitari la jota.

JORDI LARGO

Petits i grans van gaudir d’una tarda plena d’actes per celebrar el 25è aniversari de la llar d’infants
! ANNA F. VILANOVA
! Sallent

Més de setanta nens i nenes van participar a la primera ballada infantil

Amb animació a càrrec del
grup Pepsicolen, enlairament de
globus i un sopar de germanor,
entre altres actes,va celebrar ahir
la llar d’infants L’Esquitx de Sallent el seu 25è aniversari.
La celebració es va allargar durant tota la tarda i va omplir el

Parc Municipal de Sallent amb
gairebé 800 persones. A les 6 de
la tarda va començar la festa amb
el lliurament d’orles de la promoció del curs 2006-2007 i posteriorment amb animació per als petits,
però també per als grans, a ritme
dels Pepsicolen.Al llarg de la celebració, els infants van gaudir
d’un castell inflable i els grans

van poder veure una exposició
de fotografies que mostraven les
diferents activitats i sortides viscudes per l’escola.
Fina González, directora en
funcions, va destacar que la festa
va ser «tot un èxit», i va servir
també per homenatjar «els 9 treballadors que encara treballen a
l’escola» des dels seus inicis.

