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El ball de gitanes fa
vibrar Sant Vicenç en
l’any del seu centenari
❘ ANNA F. VILANOVA
❘ Sant Vicenç de Castellet

El valset de la memòria, el nou
ball inclòs ahir en les gitanes de
Sant Vicenç de Castellet i que a
partir d’ara ja serà en la tradicional ballada, va ser un dels protagonistes de la celebració del centenari d’aquesta tradició del poble santvicentí.
Dos-cents cinquanta balladors
van congregar-se a la plaça de
l’Ajuntament del poble per ballar aquesta nova peça, juntament amb les ja tradicionals catxutxes, xotis, jota, vals jota i contradanses. La plaça, plena a vessar, estava guarnida amb mantons tradicionals i amb cadires al
voltant, que van fer curt, per
aplegar al nombrós públic assistent a la cita. Primerament van
arribar a l’emplaçament els ge-

gants Barons de Castellet,la Paula i el Marià, acompanyats dels
grallers i tabalers de la colla gegantera. La seva arribada va donar pas al galop d’entrada de la
dotzena de colles que van participar a la ballada: Antics Dansaires, Exdansaires, Independents,
Sardanistes,El Niu,Club Natació
Castellet, Coral Nou Horitzó,
Colla de Geganters, +K Dansa,
Esbart Dansaire, i els diferents
nivells dels més petits de l’Escola
de Dansa de Sant Vicenç.També
van participar al galop els nens
de 3 a 14 anys que van participar
a la ballada infantil de gitanes
dissabte.Tots van ser encapçalats
pels balladors del 1947-1948.
Un cop totes les colles ja eren a
la plaça es va fer el sorteig per escollir la núvia de gitanes 20072008, que va resultar ser Laura
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Dos-cents cinquanta balladors van omplir la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç en la tradicional ballada

Gilabert.Després de la seva elecció ja van començar els xotis, les
catxutxes i les diverses danses.
Els balladors van contagiar el públic amb la seva alegria, i la plaça
de l’Ajuntament va començar a
vibrar. El moment àlgid va ser
quan es va formar una gran estre-

se bevent aigua.
Després de les contradanses es
van ballar la jota i el vals jota, i es
va acabar amb el galop final, on
tot el públic assistent a la plaça va
poder participar. La festa es va
acabar amb la tradicional fotografia de família de les colles.

La variant de la Coromina es preveu
posar en servei durant aquest estiu
❘ P. MAÑÉ/Cardona

Treballs per construir un nou pont per salvar el riu a l’est de la Coromina

lla formada pels més de dos-cents
cinquanta balladors, inclosa dins
les contradanses. Entre dues de
les danses, els balladors van tenir
temps de recuperar forces amb
«L’hora del pinso», una altra de
les novetats de la ballada, que va
permetre als balladors refrescar-

La Generalitat preveu posar en
servei durant aquest estiu,probablement l’agost,la variant del nucli de la Coromina de Cardona,
que permetrà als vehicles accedir
directament a aquest nucli des de
l’enllaç sud de la població a l’eix
del Cardener (C-55). Les obres
disposen d’un pressupost de
933.000 euros (més de 155 milions de pessetes). Actualment
s’està treballant en la construcció
del nou pont que ha de permetre
salvar el riu Cardener.
L’any 2000, la Generalitat va
dur a terme unes obres d’emergència per substituir un tram (el
que va de la Coromina a Cardo-

na) de l’antiga carretera C-1410
que havia quedat inutilitzat per
esfondraments al subsòl del terreny. Els treballs corresponien a
la part nord del vial (de 590 metres), i ara es completa aquella
actuació amb el tram sud. El nou
tram té una longitud d’uns 720
metres.La longitud total de la variant de Cardona serà, doncs,
d’1,3 quilòmetres.
Les obres s’inicien on s’acaba el
vial nord, al costat de les
instal·lacions de les mines de
Cardona, i discorre en un tram
d’uns 230 metres al nord de la llera antiga del Cardener. A continuació, hi ha un tram de nova
construcció que té una longitud

d’uns 290 metres, que inclou un
pont de 40 metres sobre el Cardener i un pas sobre el canal.
L’últim tram,d’uns 200 metres de
longitud, se superposa al carrer
de Sant Jordi, fins a connectar
amb l’antiga C-1410. En aquesta
actuació també es farà un reforçament del ferm del tram construït anteriorment.
La secció de la nova carretera
construïda serà de 10 metres
d’amplada i serà formada per dos
carrils de 3,5 metres i dos vorals
d’1,5 metres.
A les obres per acabar la variant de la Coromina,s’hi ha sumat
l’inici recent de l’actuació per recuperar l’antiga llera del riu.

El Consell obre
el termini de
sol·licituds per a
ajuts de menjador
❘ REDACCIÓ/Manresa

El Consell Comarcal del Bages
ha obert el termini de sol·licituds
per a ajuts per a menjadors escolars que van destinats a la subvenció directa d’una part el preu
del menú diari que han de pagar
els alumnes. S’adreça a alumnes
de P-3 fins a quart d’ESO escolaritzats en centres públics o sufragats amb fons públics.
El Consell ha obert també la
convocatòria d’ajuts destinats al
funcionament, manteniment, millora i dinamització dels serveis
de menjador escolar, als quals
poden accedir els centres públics
docents del Bages.

