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Un comboi de Renfe procedent
de Lleida va quedar aturat ahir a
la tarda durant més de 5  hores en-
tre les estacions de Calaf i de Ra-
jadell.  El motiu, segons va expli-
car Renfe, va ser «la falta de ten-
sió» que es va registrar en aquell
de tram de la catenària a causa de
la pluja. Tot i que Adif va enviar
immediatament una locomotora
dièsel per arrossegar el convoi
fins l’estació de Manresa,  l’opera-
ció de rescat no es va completar
fins passades les onze de la nit. 

Els fets van succeir cap a un
quart de set de la tarda quan, se-
gons Renfe, la falta de tensió en
aquell tram va impedir que el
comboi de passatgers continués
el seu trajecte en direcció Manre-
sa i va provocar que el tren es
quedés  parat en un punt de difícil
accés situat entre les estacions de
Calaf i de Rajadell. Mentre els
tècnics d’Adif es desplaçaven fins
el lloc dels fets per establir les
causes de l’avaria i intentar nor-
malitzar la circulació, Renfe mo-
bilitzava autocars amb l’objectiu
de traslladar els passatgers que
viatjaven en el darrer tren que
Renfe va informar que circularia
ahir per aquesta línia.

A l’estació de Manresa es van

viure moments de tensió. Durant
mitja hora els tècnics d’Adif van
intentar enganxar el tren i, tot i
que en un principi es creia que l’a-
parell arribaria a Manresa en no
més d’un quart d’hora, aquest no
ho va fer fins a 2/4 d’11. 

A l’andana hi havia Mossos

d’Esquadra, Policia Local, Bom-
bers, Protecció Civil i membres
d’Adif. A més, el tren que havia de
marxar a Barcelona a les 10 no ho
va poder fer fins que va arribar
l’avariat i es va fer el trasbord de
passatgers.  Una de les passatge-
res va assegurar que «havia d’aga-

far el tren a Sants i ja no ho podré
fer. És vergonyós», mentre que un
veí de Bellpuig que anava al tren
avariat va explicar que «anava al
vagó de davant i he vist saltar una
espurna. Volia venir a Manresa a
comprar però ara me’n torno a
anar a Bellpuig».

La pluja reté seixanta usuaris de Renfe
prop de Rajadell durant més de cinc hores
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Tres ferits lleus en
un accident a la
C-55, a Castellbell
i el Vilar

Tres persones van resultar fe-
rides lleus arran de l’accident
en el qual es van veure impli-
cats divendres al vespre, a la
carretera C-55,  a Castellvell i
el Vilar. La topada va tenir lloc
cap a un quart de deu de la nit
al punt quilomètric 18 d’aques-
ta via. Els ferits són un veí de
Manresa, David M. G. que viat-
java en un Citroen Saxo, i la
conductora i l’acompanyant de
l’altre vehicle sinistrat, Mont-
serrat T. B. i Laia P. T. , que van
patir una fuetada cervical. Tots
tres ferits van ser traslladades a
Sant Joan de Déu de Manresa.
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Fals inaugurarà
el nou consultori
mèdic el dissabte
17 de maig

El proper dissabte 17 de maig
s’inaugurarà el nou consultori
mèdic del poble de Fals, cons-
truït per l’ajuntament de Fono-
llosa amb el finançament del
Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, i la
col·laboració de l’associació de
Veïns de Fals.

L’acte tindrà lloc a 2/4 de 8h
de la tarda i comptarà amb la
presència d’Antoni Sans, ge-
rent de la Regió Sanitària de
les Comarques Centrals del
Servei Català de la Salut (Cat-
Salut. Acompanyaran a Sans
durant l’acte inaugural una
àmplia representació de les au-
toritats locals. 

L’edifici, dissenyat per l’ar-
quitecte manresà Antoni Ba-
raut i situat al carrer Escoles al
costat del Casal Cultural i del
local juvenil, tindrà la funció
de donar un servei sanitari bà-
sic de proximitat a Fals, amb
una població de 280 habitants.

Consta d’un espai de 120 m2
amb sala d’espera, dues con-
sultes, lavabos i magatzem. La
seva construcció ha tingut un
cost de 220.000 € i s’ha realit-
zat en dues fases. A més, s’han
condicionat els entorns de l’e-
difici.

El servei de consulta mèdica,
fins a l’actualitat, s’ha realitzat
en una petita sala del Centre
Cultural, propietat de l’Asso-
ciació Cultural i Recreativa de
Fals, amb dificultats d’accés
pels pacients, i en unes condi-
cions de consulta deficients.

L’entrada en funcionament
del nou servei es produirà el
dia 19 de maig. En el darrer
any s’hauran posat en funcio-
nament dos nous equipaments
mèdics al municipi de Fonollo-
sa, com són el de Canet de Fals
i el de Fals, fet que comporta
que tots els pobles del munici-
pi comptin amb un consultori.
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El tren avariat a l’estació de Manresa després de ser remolcat

ENTREVISTA � Rosa Serra, Pepito Santacreu i Marta Samper. Ball de gitanes

«El bonic de la festa és la participació
ja que hi ballen tres generacions»

Marta Samper, Pepito Santa-
creu i Rosa Serra són membres de
la colla delsAntics Dansaires i
Sardanistes, la colla més veterana
que participa en el ball de gitanes
que se celebra aquest cap de set-
mana i que té integrants entre els
56 i els 76 anys.

-Quan es van incorporar al ball
de gitanes?

-Pepito Santacreu: Quan es va
iniciar, l’any 1948, amb l’Esbart
Dansaire Santvicentí. Hi havia
tres colles: els grans, que van ballar
les gitanes; els mitjans, que érem
nosaltres, que feiem altres ballets
populars; i els petits. 

-Com és que es ballen gitanes a
Sant Vicenç?

-P. S: Perquè el 1907 van venir
uns picapedrers de Caldes, perquè
hi havia molta feina amb la pedra.
Es veu que a Caldes ballaven les
gitanes i van engrescar les pubilles
del poble. 

-Marta Samper: Llavors nosal-
tres no hi érem!

-P. S: Van anar ballant en anys
saltats, fins els anys 30 i escaig. I
llavors ja vam agafar nosaltres el
relleu l’any 1948, quan l'esbart ja
estava format.

-Com eren les ballades de gita-
nes de llavors?

-M. S: Es ballava per la festa ma-
jor, que llavors era per Pentecosta,
a la plaça de l’Ajuntament, on en-
cara es balla ara.També hi havia la
coronació de la núvia, que es con-
tinua fent. Rosa Serra va ser núvia,
que es tria per sorteig, el 1996.

-P. S.: En aquella època es va
anar a ballar gitanes a Balaguer,
amb molt d’èxit, al Poble Espany-
ol de Barcelona, i a Manresa, a Sú-
ria, a Castellgalí...

-Quan es va recuperar el ball de
gitanes?

 -M. S: El 1992 van  tornar a ar-
rencar de forma popular. Al direc-
tor de llavors de l’esbart, Joan Ma-
nel Miquel, se li va posar al cap
que s’havien de tornar a ballar les

gitanes a la plaça i ho va moure. 
-Rosa Serra: El primer any érem

cinc colles i no s’arribava al cente-
nar de balladors, la meitat dels d’a-
ra. Es ballava més ample.

-P. S: Llavors eren més les ganes
de fer-ho que el bé que ens va
anar!

-M. S: Ara el bonic és la partici-
pació, que hi ha cases que ballen
tres generacions, que ens veus ba-
llar a nosaltres i a nens de 6 i 7
anys. Quan s’entra a la plaça és un
esclat d’alegria.

-R. S: Per més anys que passen, et
continues emocionant igual. 

-M. S: El que és més bonic és el
galop final, és un ball una mica es-
bojarrat.
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Serra, Santacreu i Samper, amb l’estandard i els mantons
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Avui hi haurà
ball de gitanes
de nens i adults

La pluja obligar a frustrar
ahir la segona celebració
conscutiva del Ball de Gita-
nes infantil de Sant Vicenç
de Castellet. La comissió or-
ganitzadora va decidir que
l’acte es sumaria al ball de
Gitanes tradicional que es
celebra el diumenge, i que
es faria al pavelló per esqui-
var les inclemències del
temps. 

Així, avui es podrà veure, a
partir de les 12 del migdia, al
pavelló, uns 250 balladors,
grans i petits, i, si el temps ho
permet, també es trasllada-
ran els gegants al pavelló
perquè ballin. Així es podrà
celebrar tot el previst, ex-
cepte el cercavila que va, ca-
da any, de la plaça a de l’Es-
glésia a la de l’Ajuntament. 

Els nens ballaran el xotis,
les catxutxes, la contradan-
sa, la jota, el vals-jota i el ga-
lop final, com ho faran tam-
bé els adults. En la gran ba-
llada les novetats són la mo-
dificació d’«El valset de la
memòria» i la ballada de la
sardana «Cent galops per
Sant Vicenç», al final.
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