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Sant Vicenç preveu iniciar
el febrer la reforma integral
de la plaça de l’Ajuntament
 Les obres transformaran l’espai amb un nou mobiliari i amb un

paviment que en la seva part central simbolitzarà el Ball de Gitanes
J. ESCUDÉ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

La plaça de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet haurà
transformat la seva imatge actual
de cara a la propera edició del
Ball de Gitanes, a ﬁnal de maig.
Així ho indica el calendari previst,
que ha ﬁxat l’inici dels treballs
per a començament de febrer,
amb la idea que no s’allarguin
més de tres mesos malgrat que s’hi
farà una reforma integral de tot el
paviment.
L’Ajuntament ha iniciat ja els tràmits per poder començar les obres d’aquí a un mes, tan bon punt
s’hagin adjudicat, després que
dies enrere ja es va obrir el procés
de licitació per a les empreses interessades a presentar les seves
ofertes. Amb aquestes previsions
es garanteix que, «a tot estirar, els
treballs estaran llestos de cara a la
celebració del Ball de Gitanes», per
la segona Pasqua que enguany
s’escau el diumenge 27 de maig, segons ha explicat l’alcalde, Joan

200.000 euros de romanent del PUOSC
El gros de les obres de remodelació de la plaça de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet s’afrontaran amb 200.000 euros de romanent del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, mentre que el consistori hi aportarà el 5 % restant a través de fons propis. Aquest romanent
s’havia reservat per destinar a unes intervencions previstes inicialment a
la plaça Clavé, però es va demanar un canvi de destinació ja aprovat per
poder afrontar els treballs de la plaça de l’Ajuntament. A la plaça Clavé es
preveuen unes petites millores més endavant, que s’afrontaran amb recursos propis a partir de la liquidació positiva dels comptes del 2011.
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Una imatge de la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç, aquest setembre

Torres.
I és que la nova imatge de la plaça s’ha plantejat, en part, segons un
disseny inspirat en aquesta tradicional festa santvicentina. Si bé es
mantindran els quatre arbres i la
font que hi ha al mig, tota la resta
de la plaça es cobrirà de formigó,
i a sobre es col·locarà un nou enllosat de pedra local (extreta de la
pedrera que hi ha al terme de
Sant Vicenç). Seran peces de color

gris, de tres mides diferents, i que
es col·locaran de forma asimètrica, però amb la peculiaritat que en
la part central de la plaça, adoptaran un disseny especial per simbolitzar el Ball de Gitanes que s’hi
fa cada any. D’aquesta manera, hi
haurà sis lloses triangulars que
envoltaran la zona arbrada i la
font, en referència a les sis puntes
de l’estrella del ball de gitanes, i
cada una de les sis peces repreJORDI SERRANO

sentarà una de les sis danses que
completen aquest ball, amb un dibuix dissenyat per la pròpia Comissió de la Ballada Popular de Gitanes.
La intervenció a la plaça també
suprimirà les voreres laterals, tot i
que es mantindrà la base més elevada on hi ha la font. També es
trauran les jardineres que encerclen la part central, i se substituiran
els bancs actuals per uns de nous,

El capellà rwandès de
Santpedor actua com
a Rei Blanc als Pastorets
REDACCIÓ | MANRESA

A la dreta, mossèn Joan, maquillat de rei Melcior, en la representació dels Pastorets de Santpedor, divendres

Artés introduirà canvis de circulació a la
zona escolar i esportiva a partir de demà
REDACCIÓ | ARTÉS

L’Ajuntament d’Artés modiﬁcarà a partir de demà la circulació en
alguns carrers de les rodalies de la
zona esportiva i de l’escola Doctor
Ferrer per millorar-hi la mobilitat.
En concret, el carrer Barcelona
es tancarà a la circulació del trànsit els dies feiners durant el curs escolar a l’alçada del carrer Enric

Guadayol, durant els matins de
8.45h a 9.15h i de 12.15h a 12.45h,
i a les tardes, de 2.45h a 3.15h, i de
4.15h a 4.45h.
Per altra banda, el carrer Enric
Guadayiol passarà a ser d’una sola
direcció des del passeig Diagonal
en sentit carrer Arquitecte Gaudí,
com també el carrer Girona, en el
tram comprès entre el carrer d’En-

ric Guadayol i la plaça Sant Cristòfol.
Finalment, la zona destinada a
l’estacionament de vehicles del
carrer Arquitecte Gaudí es limitarà al cantó de la vorera que dóna
a la zona esportiva. Tanmateix, es
podrà continuar circulant per
aquesta via en totes dues direccions.

que es col·locaran de forma asimètrica al costat dels nous parterres de gespa amb què s’envoltaran els arbres, i que s’il·luminaran amb focus.
Les obres a la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç s’aniran executant per parts, de manera que
en tot moment es deixarà oberta
com a mínim una entrada i una
sortida a la plaça per a la circulació de vehicles.

Els veïns de Santpedor que el dia
6 al vespre omplien la sala de cal
Llovet per veure la representació
d’Els Pastorets van quedar bocabadats quan van sentir la veu del
Rei Melcior. L’actor que encarnava
el paper de Sa Majestat no era un
altre que mossèn Joan, el sacerdot
que porta la parròquia de Santpedor.
Se sabia de la participació del mossèn en la representació, però els
maquilladors van portar amb absolut hermetisme la transformació
dels tres actors que havien d’encarar el paper de reis. Per una simple qüestió de color de pell, s’es-

perava que mossèn Joan fos el Rei
Baltasar, però la seva transformació en Melcior va ser tan aconseguida que la seva presència havia
passat desapercebuda ﬁns que
l’accent del seu treballat català el va
delatar. L’aparició d’un mossèn
africà fent de Melcior va sorprendre i el públic va reaccionar amb
aplaudiments i rialles a l’ocurrència dels maquilladors i al bon sentit de l’humor del sacerdot.
Els Pastorets de Santpedor han
tingut una bona acollida i sortides
humorístiques pessigades de l’actualitat, com quan Satanàs va posar el dit a l’ull del Rovelló, emulant
el dimoni blanc dels barcelonistes.

Navarcles tancarà a l’hivern fonts
que s’alimenten de la font Calda
REDACCIÓ | NAVARCLES

L’Ajuntament de Navarcles ha
decidit restringir durant l’hivern algunes de les fonts que es proveeixen d’aigua de la font Calda.
La mesura s’ha decidit de prendre tenint en compte els problemes que ocasiona el fred durant
aquesta època de l’any, i que fa que
es glaci l’aigua que circula tant
per aquestes fonts com també per
la xarxa que en subministra l’aigua,

que sovint es rebenten i s’han de
reparar.
És per això que l’Ajuntament ha
decidit mantenir obertes les fonts
del carrer Ametller (en el convent
de les monges), la font Nova, la dels
Sobreixidors, la font Vella, la de la
plaça de l’Església, la font del Lleó,
la font del carrer Nou, i la font de
davant de l’institut. Tota la resta de
fonts de la font Calda estaran tancades durant l’hivern.

