
Sant Vicenç de Castellet ompli-
rà demà, a partir de les !" del
migdia, la plaça de l’Ajuntament
amb els ""# dansaires del tradi-
cional ball de gitanes. Al balcó de
l’ajuntament, entre altres autoritats,
destacarà la presència del conse-
ller de Governació, Jordi Ausàs. 

La festa ja començarà avui, a les
$ de la tarda, amb la ballada de gi-
tanes infantil, que aplegarà %#
nens i nenes des de & 'ns a !( anys.
Arribaran en comitiva des de la
plaça de l’Onze de Setembre
acompanyats pels gegantons. 

Demà, la comitiva arrencarà
des de davant de l’església, i in-
clourà els gegants, els Barons de
Castellet, de la colla de geganters
i grallers. La ballada de diumenge
superarà els "## balladors per-
què, en el galop 'nal, s’hi incor-
poraran els balladors infantils. En-
guany, hi ha un canvi de colla, ja
que l’escola + K Dansa serà baixa,
però s’ha format la Colla Nova. Les
altres colles que hi ballaran seran
Sardanistes, Exdansaires de l’Es-
bart, la colla El Niu, la colla Inde-
pendent, geganters, les colles ver-
mella i blava de l’Esbart, el Club
Natació Castellet i  l’Associació
Musical Castellet. 

Amb motiu dels "( anys dels ge-
ganters, aquests regalaran un do-
màs per engalanar la plaça. A ban-
da, la comissió de gitanes farà per
primer cop una donació econò-
mica a una entitat local, que serà
per a Espai Vital.
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Sant Vicenç
aplegarà demà
220 veïns a la
plaça per dansar
el ball de gitanes

Nou cas d’atracament al Bages,
aquest cop en una caixa d’estalvis
de Sant Fruitós. Un home armat va
entrar ahir al migdia a l’o'cina de
Caixa Penedès de la població, va
intimidar els treballadors exhi-
bint una pistola i va fugir corrents
després d’aconseguir que li entre-
guessin ".### euros en efectiu. Els
Mossos continuaven ahir la re-
cerca per capturar-lo.

Segons fonts policials, els fets
van tenir lloc pels volts d’!/) de "
del migdia, una hora en què els
bancs i caixes d’estalvis acostumen
a rebre una a*uència alta de
clients. En aquell moment, però, a
l’o'cina de Caixa Penedès, situa-
da en ple centre de la població (a
la carretera de Vic), només hi ha-
via tres treballadors i un sol client,
segons van explicar fonts de l’en-
titat d’estalvis a aquest diari.

Les càmeres de seguretat de
l’o'cina van poder enregistrar la
seqüència dels fets, que es van suc-
ceir de forma ràpida. Segons els
Mossos d’Esquadra, l’home va
entrar amb aparent normalitat a
l’interior de l’o'cina. Anava amb la
cara descoberta, tot i que portava
una gorra i unes ulleres de sol
que li servien per ocultar parcial-
ment el rostre. Un cop al davant del
taulell, la treballadora que hi havia
al seu darrere li va demanar què
volia. Aleshores, l’home es va ai-
xecar la samarreta i, de sota, en va
treure una pistola. Es desconeix si
es tractava d’una arma de foc real
o si era simulada. Fonts policials

van afegir que, malgrat que va ex-
hibir l’arma, no la va fer servir per
apuntar cap dels treballadors ni
tampoc l’únic client que hi havia
al local. Va reclamar la quantitat de
".### euros, i la treballadora, im-
mediatament, els va treure del
dispensador de diners i els va en-
tregar al lladre. A continuació,
aquest últim va fugir corrents a
peu, sense que cap testimoni po-
gués acreditar la direcció que va
agafar, ni tampoc si hi havia algun
cotxe que l’estava esperant.

Després d’interposar la denún-

cia, els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local van muntar imme-
diatament a les sortides de la po-
blació un dispositiu per intentar
capturar l’atracador, cosa que no va
ser possible. Per aquest motiu, els
Mossos d’Esquadra van iniciar la
investigació per enxampar l’atra-

cador, que va incloure, entre altres
treballs, la recerca de possibles
empremtes a la porta d’entrada de
l’entitat d’estalvis.

L’home, del qual es desconeix
l’edat i la nacionalitat, oferia un
bon aspecte, tenia els cabells curts
i vestia una samarreta i uns pan-
talons de tipus militar. La caixa
d’estalvis on va actuar no havia es-
tat objecte 'ns ara de cap altre atra-
cament. L’o'cina és en una zona
cèntrica de Sant Fruitós de Bages
on també tenen presència nom-
broses entitats bancàries.
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Un atracador armat amb una pistola
roba en una caixa de Sant Fruitós

El lladre va entrar a l’oficina, va exhibir l’arma, va reclamar 2.000 euros i va fugir amb els diners!

Un membre de la policia científica dels Mossos buscant empremtes a la porta d’entrada de l’oficina

J. S.

L’home, que no va apuntar
ningú amb la pistola, anava
amb el rostre descobert 
i va fugir corrents a peu

Des d’aquest divendres, la màquina que dispensa llet fresca es troba en
fase de proves a la Torre d’en Roca, masia situada al costat de la carretera
vella de Sallent a Balsareny. La màquina, que és diferent de les que fins ara
s’han instal·lat a la zona de Girona i Vic, ahir ja funcionava perfectament i
permetia omplir els envasos a 1 euro el litre de llet. 

!
La nova màquina està en fase de proves a Sallent

MIREIA ARSO

VINE A ESTUDIAR A NAVÀS
BATXILLERATS:
- Via ciències - Via ciències socials  - Via tecnologia 
- Via humanitats - Via mixta: socials i humanitats

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:
 - Gestió administrativa (1 curs)
 - Sistemes microinformàtics i xarxes (2 cursos)
 - Instal·lació i manteniment electromecànic (2 cursos)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
  - Administració i finances (2 cursos)
  - Administració de sistemes informàtics (2 cursos)
  - Sistemes de regulació i control (consultar)
  - Educació infantil (2 cursos)
  - Instal·lacions electrotècniques (2 cursos)
  - Integració social (2 cursos) 

Accés a cicles formatius:
  - Curs accés a grau mitjà 
  - Curs accés a grau superior oficial

Preinscripcions: del 26 de maig al 6 de juny

Informació:
c/ Vicenç Vidal i Casacuberta, núm. 2

Tel. 938390100   www. edn.cat

Preparat per al futur amb qualitat

Escola 
Diocesana 
de Navàs
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L’empresa Agrofresc no ha pogut
posar en marxa la màquina de
dispensar llet fresca al carrer, a
Manresa, aquest cap de setmana.
Els responsables de l’empresa i
l’Ajuntament de la capital del Ba-
ges havien treballat de bracet per
poder obrir el servei durant la Fira
de l’Ascensió, a la Muralla del Car-
me, però la corporació local va ha-
ver de fer un canvi en l’ordenança
municipal que regula els establi-
ments alimentaris, i això suposa
sotmetre-la a exposició pública. El
canvi es va fer en el darrer ple, el !%
de maig passat, i el període d’ex-
posició no s’ha completat. 

Agrofresc, empresa que agrupa
les 'rmes de làctics La Torre d’en
Roca (Sallent) i El Canadell (a
Santa Maria d’Oló), manté l’inte-
rès de poder obrir aquest punt de
venda. És possible, però, que la
ubicació de'nitiva tampoc no si-
gui a la Muralla del Carme, perquè
els costos per aportar-hi els serveis
bàsics no són assumibles per al
projecte actual.
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El primer dispensador de llet fresca a
Manresa s’haurà d’esperar encara un mes


