
La tradicional ballada de gitanes
de Sant Vicenç de Castellet arriba
enguany carregada de novetats, ja
que, a banda del popular ball, la
festa servirà també per estrenar el
nou himne del poble i el vestit del
gegant i per inaugurar de manera
oficial la remodelada plaça de l’A-
juntament. El President de la Ge-
neralitat, Artur Mas, serà l’encar-
regat de tallar la cinta.

La festa, una de les més típiques
del municipi, se celebrarà aquest
cap de setmana (26 i 27 de maig)
amb més de 200 balladors. En-
guany, la presència de les novetats
farà variar una mica el tradicional
protocol de la ballada.

Els actes començaran dissabte

a les sis de la tarda a la plaça de l’A-
juntament amb la ballada popular
infantil i juvenil, on uns 50 nens
d’entre 3 i 12 anys oferiran els di-
ferents balls de gitanes (anomenats
entremesos) acompanyats dels
gegants el Nen i la Nena de la Co-
lla de Geganters de Sant Vicenç de
Castellet.

Ja diumenge es farà la trobada
amb els balladors de totes les co-
lles davant l’església, a les dotze del
migdia, per començar la tradicio-
nal cercavila, acompanyats dels
Barons de Castellet amb la Colla de
Geganters. A dos quarts d’una, a la
plaça de l’Ajuntament, comença-
rà la ballada, que arrencarà amb
l’entrada del gegants dels Barons
de Castellet, Marià (que estrenarà
vestit) i Paula, que ballaran el tra-
dicional vals dels barons.

Seguidament, faran entrada a la
plaça els exdansaires, amb el Pas-
seig de Caldes, i a continuació la
plaça es farà petita per donar pas
al ritme del Galop a totes les colles.

Serà en en aquest moment de la
ballada quan es farà, a càrrec del
President de la Generalitat, Artur
Mas, la inauguració de la reforma
de la plaça de l’Ajuntament. Tam-
bé s’estrenarà el nou himne de Sant
Vicenç de Castellet, El bagul de la
memòria, compost per Xavi Mes-
tres i amb lletra de David Bricollé
per a l’espectacle Castellet, me-
mòria mil·lenària, del 2001.

A continuació, seguirà la balla-
da amb la proclamació de la nova
núvia i tots els entremesos de la ba-
llada: xotis, catxuxa, contradansa,
jota i vals-jota per arribar al final
amb el galop popular, el vals dels

barons i la sardana Cent Galops per
Sant Vicenç,moment àlgid en què
la plaça esclatarà de colors, ritme
i alegria.

El ball de gitanes va ser ballat
per primer cop el 1907. Després
d’uns anys d’inactivitat, es va tor-
nar a recuperar quan es va crear
l’Esbart Dansaire Santvicentí. El
1992, l’esbart va presentar la pro-
posta al municipi i es va convocar
tothom a participar a la primera
ballada popular de gitanes. I és així
que el 7 de juny del 1992,  coinci-
dint amb la Segona Pasqua, es va
celebrar la ballada popular de gi-
tanes de la nova època.  
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Més de 200 dansaires faran la
ballada de gitanes a la nova
plaça que inaugurarà Mas

La plaça de l’Ajuntament ja encara el tram final de la seva remodelació

JORDI LARGO

L’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Sant Fruitós organitza la
5a Pedalada Popular, que es farà
aquest dissabte a les cinc de la tar-
da. La pedalada començarà i aca-
barà al Nexe i es podrà triar entre
un recorregut curt familiar
(11 km) o un recorregut llarg (23
km), més exigent i aventurer, que
passarà per algun tram de riu. Les
inscripcions són gratuïtes. Hi hau-
rà avituallaments i obsequis. Al
acabar, jocs i berenar al Nexe. Més
informació a http://nexe.santfrui-
tosentitats.cat.
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Sant Fruitós
celebra dissabte 
la 5a edició de la
Pedalada Popular

El departament d’Agricultura i
Medi Natural organitza una jor-
nada tècnica a l’aiguamoll de la Bò-
bila de Santpedor per donar a co-
nèixer l’Inventari de Zones Hu-
mides de Catalunya i presentar els
Ajuts dels Espais Naturals Protegits
com a eina per a la millora i res-
tauració dels espais inclosos dins
l’inventari. 

A la jornada s’exposarà el model
de gestió, la conservació i el man-
teniment de l’aiguamoll de la Bò-
bila. L’activitat s’adreça principal-
ment a tècnics i responsables mu-
nicipals implicats en la gestió de
zones humides incloses a l’inven-
tari i pot ser una molt bona opor-
tunitat per debatre sobre com po-
dem millorar i gestionar més efec-
tivament els espais naturals de
cada localitat. La jornada es farà el
proper dimarts 29 de maig (de 10
a 15 hores) a l’auditori del convent
de Sant Francesc de Santpedor.
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Els aiguamolls
de la Bòbila de
Santpedor
centren una
jornada tècnica
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El ball més tradicional de
Sant Vicenç també servirà
per estrenar l’himne del
poble i el vestit del gegant



L’Ajuntament de Santpedor hau-
rà de posar de la seva butxaca un
milió d’euros per al projecte de la
residència perquè el departament
de Benestar Social de la Generali-
tat no farà efectiva, de moment, la
subvenció que les dues parts van
acordar el 2009. Tot i aquest en-
trebanc, és previst que avui es faci
l’adjudicació definitiva del pro-
jecte en el ple extraordinari que se
celebrarà a les set de la tarda.

El projecte de la residència està
valorat en 4,6 milions d’euros. D’a-
quests, l’empresa que ha guanyat
el concurs públic (L’Onada) n’a-
portarà prop de 2,5 milions a can-
vi de la gestió del centre per a un
període de 40 anys. La resta, 2,2 mi-
lions, «l’aporta l’Ajuntament amb
fons propis i amb subvencions», ha
explicat l’alcaldessa, Laura Vilagrà.
D’entre les ajudes que es tenien ja
pactades, n’hi ha «del PUOSC (Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Ge-
neralitat), de la Xarxa de Munici-
pis de la Diputació» i una altra,
d’un milió d’euros, «del departa-
ment de Benestar», que és la que
no es farà efectiva de moment.

Fonts de Benestar van explicar
ahir a aquest diari que «pel que fa
a places», Santpedor «ja té les ne-
cessitats cobertes» i que el «mo-
ment delicat» que travessa el país
fa que s’hagin de «prioritzar els
llocs amb les ràtios més baixes»,
que no seria el cas de Santpedor.
El departament va assegurar que
«ara per ara no es farà cap inversió
ni en la construcció ni en la con-

certació de places» de la nova re-
sidència de Santpedor, ja que en-
tenen que la seva construcció «no
està justificada». Tot i això, Vilagrà,
que s’agafa al conveni del 2009, en-
tén que el que fa la Generalitat és
un ajornament, per la qual cosa no
dóna per perduda la subvenció. De
fet, Benestar no ha donat un no ro-
tund, sinó que ha afirmat que «ara
per ara» no es farà efectiva.

Per salvar aquest escull, l’Ajun-
tament portarà avui a aprovació, a
més de l’adjudicació definitiva del
projecte, una modificació de crè-
dit de cara a pressupostar aques-
ta part. L’operació es fa, com ha dit
Vilagrà, per complir un tràmit ad-
ministratiu, ja que l’Ajuntament ha
de tenir un pla B sobre la taula per
garantir tot el finançament. Sant-
pedor és un dels pocs municipis de
la comarca que manté un bon ni-
vell econòmic i que, a dia d’avui,
encara es pot endeutar.

Construcció bagenca
El concurs públic per a construir
la residència només va rebre una
oferta, la de L’Onada. El fet que
s’haguessin d’aportar 2,4 milions
al projecte va fer que moltes de les
que s’hi havien interessat es fessin
enrere. L’Onada, però, és una em-
presa de gestió, per la qual cosa
subcontractarà l’obra a una cons-
tructora. L’Ajuntament ja l’hi ha fet
arribar una llista amb cinc em-
preses del Bages classificades (re-
conegudes per portar grans con-
tractes). Ara, L’Onada estudiarà
les propostes.
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Santpedor ha de posar diners per a la
residència perquè el Govern no pagarà
És previst que el ple aprovi avui l’adjudicació definitiva del projecte, valorat en 4,6 milions d’euros

Imatge virtual de la nova residència d’avis de Can Jorba de Santpedor
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En el ple extraordinari que se
celebrarà avui a la tarda també hi
ha l’aprovació inicial del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), que ha tingut uns
petits retocs respecte a l’avanç
que es va aprovar fa dos mesos
(vegeu Regió7 del 6 de març).

Per a l’alcaldessa, Laura Vila-
grà, el més destacat és la «sus-
pensió d’usos perquè no s’ins-
tal·lin grans superfícies comer-
cials» a Santpedor. Es tracta d’u-
na suspensió temporal que ve
motivada pel fet que en els dar-
rers mesos haurien arribat pro-

postes de grans superfícies (de
més de mil metres quadrats) per
instal·lar-se al poble, la qual cosa
xocaria «amb el model de boti-
gues petites i de comerç de proxi-
mitat i de qualitat» que propugna
l’equip de govern. Amb la sus-
pensió, Vilagrà pretén obrir un
debat amb tots els sectors de Sant-
pedor per definir «el tipus de mo-
del comercial que volem».

La incorporació no ha sorgit de
cap al·legació, sinó que s’ha reco-
llit l’esperit «de diverses mocions
i propostes que diferents grups
han presentat en aquesta línia en
els darrers anys».
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El POUM blinda el petit comerç
i exclou les grans superfícies

El Lokal de Joves de Santpedor
organitza una xerrada amb l’ob-
jectiu de donar respostes i criteris
per analitzar la realitat econòmi-
ca que vivim «des d’un punt de vis-
ta diferent a la majoria d’econo-
mistes». La conferència anirà a
càrrec del president de Justícia i
Pau, l’economista i professor de la
UAB Arcadi Oliveras. La xerrada es
titula «Moment econòmic actual
i les nostres responsabilitats» i es
farà avui, dijous, a les vuit del ves-
pre a l’auditori del convent de
Sant Francesc de Santpedor.
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Arcadi Oliveras
parla del moment
econòmic actual al
Lokal de Santpedor


