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Es mira però no es compra

EL CONSELLER TRESSERRAS ELUDEIX ABORDAR A
SANT VICENÇ LA POSSIBILITAT QUE EL BALL DE
GITANES SIGUI FESTA D’INTERÈS NACIONAL ! 7

Els expositors presents a la trentena
edició de l’ExpoBages lamenten el poc
negoci generat a la fira !2 i 3

Mor una veïna !DillunsEsportiu
de Sant Martí
de Tous
mentre feia
barranquisme
a Osca

!Pàgines 20 a 39
DANIEL JOUBERT/EFE

EL FORT CABAL DEL RIU
PODRIA HAVER ESTAT LA
CAUSA DE L’ACCIDENT
Gemma Riba, de  anys, va
perdre la vida al barranc del Cebollar, al terme de Torla. Riba era
considerada una experta barranquista. !5
!

L’Ajuntament de
Manresa garanteix
canvis al Pompeu
Fabra «en un mes»
El govern es compromet a solucionar el cas dels remenaescombraries al carrer de Pompeu Fabra,
amb mesures com l’augment de
presència policial. !4

Victòria i liderat per a Elías

La Patum de la
Pietat aplega 600
persones a la
plaça Nova

El Ripollet condemna
L’Albert Disseny

Uns  joves protagonitzen enguany la festa del carrer de la Pietat, que esdevé un bon pròleg de la
gran celebració berguedana de
Corpus. !8

L’equip manresà cau derrotat després d’una
tensa pròrroga per 87 a 90 i perd la categoria. El
partit va arrancar amb una brillant actuació dels
locals, que van situar-se 24 a 10, però el Ripollet
va acabar imposant la seva defensa. !22

ELÍAS NO ENCAPÇALAVA UN CAMPIONAT DEL MÓN
DES DEL 2001, A 125 CC !Pàg. 20 i 21

EL PILOT MANRESÀ ACONSEGUEIX AL CIRCUIT DE
LE MANS LA SEVA SEGONA VICTÒRIA A MOTO2

!

!

VILASSAR

2

MANRESA 2

El Manresa es complica la
permanència a Vilassar
L’empat deixa l’equip d’Alavedra en
mans dels seus rivals per eludir els
descensos compensats !28

Cinc-cents escolars
omplen el Congost
La segona edició de la Festa Esportiva de Manresa va reunir ahir alumnes de deu escoles públiques de la capital del Bages en diferents punts
de la zona del Congost, en una trobada multidisciplinària organitzada per la FAMPA. !24 i 25
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Obert cada dia. Dimarts tancat.
De 13 a 16 h i de 20 a 23.30 h
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Tresserras visita
un ball de gitanes
de Sant Vicenç
amb 200 dansaires
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! Amb la plaça plena i entre dansa i dansa, el

conseller de Cultura va evitar parlar de la
possibilitat que la festa sigui d’interès nacional
J. CUMPLIDO | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Dos centenars de balladors van
dansar ahir al matí en una nova
edició del ball de gitanes de Sant
Vicenç de Castellet, que va tenir
com a novetat la visita, per primera
vegada, del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras. Davant el conseller i la mirada d’una munió de
persones que omplien el centre i
la perifèria de la plaça de l’Ajuntament, els dansaires de deu colles
van vestir l’espai de color. Els organitzadors es felicitaven per haver mantingut, un any més, el nivell i l’interès.
Tal com és habitual, la festa va
començar amb l’entrada a plaça
dels gegants santvicentins, en una
mostra més de l’estreta col·laboració de la colla de geganters amb
la festa. Els gegants van dansar el
ball dels barons, interpretat per la
cobla Ciutat de Terrassa, que hi va
posar la música durant tot el matí.
Aleshores va començar pròpiament el ball de gitanes, que va
aplegar deu colles: la Colla Sardanista, El Niu, la Coral Nou Horitzó,
els Geganters, el Club Natació
Castellet, la Colla Nova, els Exdansaires, l’Escola de Dansa, la Colla Vermella i Blava de l’Esbart i els
Independents.
El ball de gitanes va començar
amb el tradicional ball de Caldes
i el galop d’entrada, on els balladors i les balladores van desplegar
a tota la plaça el moviment i els siversos colors dels seus vestits.
Aleshores va arribar un dels moments especials, el de la coronació
de la nova núvia: la núvia del
, Clàudia Berenguer, va passar el relleu a Jessi Escalante, i es va
ballar el galop de coronació.
Ja amb la flamant núvia, el ball
de gitanes va continuar amb els

tradicionals balls del xotis, la catxutxa, la contradansa, la jota, el
vals-jota i el galop final. Ja fora del
programa, es ba ballar una gran
sardana i el ball dels barons, per
cloure la matinal. Una fotografia final de tots els dansaires hi va posar el punt final.
«Aquesta festa té valor per
ella mateixa»
Finalment, va prendre la paraula
el conseller Joan Manuel Tresserras, que va felicitar els balladors, un
elogi que es posa més en valor
quan és d’algú que ve d’una població amb tradició de ball de gitanes, Rubí. No era pas la primera vegada que el ball de gitanes
santvicentí rebia la visita d’autoritats. L’any passat, el balcó de l’ajuntament va ser replet d’autoritats
locals i va tenir la presència del
conseller de Governació, Jordi Ausàs. Però no havia rebut mai la visita de cap conseller de Cultura,
així doncs, la presència ahir de
Joan Manuel Tresserres prenia
una rellevància especial.
Més encara quan, fa un any, la
comissió organitzadora va iniciar
els tràmits per proposar que el
ball de gitanes de Sant Vicenç
passés a ser festa d’interès nacional. Però entre dansa i dansa el
conseller va evitar parlar de la
qüestió: «no puc dir res perquè
això ho decideix la Comissió de
Cultura Popular, i si jo ara dic alguna cosa els condiciono». Tresserras va anar més enllà, recordant
que «una festa, com pot ser aquesta, té valor per ella mateixa més enllà que tingui una acreditació oficial». «Hi ha una tendència», va
concloure, «a voler replicar el que
es fa amb altres festes, i si tot ho
considerem d’interès nacional, ho
acabarem degradant».
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! UNA NOVA GALOPADA va omplir la plaça de color i de
moviment del lluït ball de gitanes. 1 Les colles van
començar amb el galop d’entrada i van acabar amb el
galop final. 2 La nova núvia, Jessi Escalante, va rebre el
ram i la cinta en els primers compassos de la festa 3 El
conseller, al mig, mirant les danses des del consistori
JORDI LARGO

La ballada infantil i juvenil continua en plena forma i omple la plaça
! Ja fa quatre anys que, la tarda abans de la gran ballada de gitanes, els nens i joves de les colles fan la ballada
popular infantil i juvenil per escalfar motors. Enguany una vuitantena de nens van iniciar la cercavila des de la plaça
de l’Onze de Setembre amb els gegantons, vestits per a l’ocasió, i van acabar a la plaça de l’Ajuntament, on van fer les
mateixes danses que fan els grans, a diferents nivells. Aquesta ballada va ser creada amb motiu del centenari del ball.

