
El Govern català no té cap pro-
jecte sobre la taula a curt termini
per millorar la seguretat dels via-
nants que travessen per la C-55 a
Monistrol de Montserrat. L’alcalde,
Joan Miguel, va exigir ahir actua-
cions que permetin «reduir el risc
que tenen els veïns cada cop que
passen per la carretera» i va asse-
gurar que el 40% dels vehicles su-
peren el límit de velocitat, que és
de 50 quilòmetres hora, en tra-
vessar el municipi.

La millora de la seguretat per als
vianants és una vella reivindicació
dels monistrolencs, que s’ha tornat
a revifar després que el RACC hagi
publicat un estudi en el qual sus-
pèn en termes de seguretat la C-55
a Monistrol (vegeu Regió7 de di-
jous). Entre les deficiències, l’en-
titat cita la manca de passos de ze-
bra i de semàfors, però també les
voreres estretes i en mal estat, que
dificulten la circulació en trams on,
a més, tot sovint hi ha vehicles mal
estacionats. A més, indica la falta
de rotondes que serveixin de por-
tes d’entrada als extrems de la via.

L’alcalde de Monistrol de Mont-
serrat, Joan Miguel, ha rebut l’es-
tudi «com una constatació» de les
reivindicacions «que fa deu anys
que demanem», com la de posar
semàfors, passos de zebra o ro-
tondes «que puguin fer reduir la
velocitat dels vehicles que hi cir-

culen». El punt de la velocitat és
«en l’únic» que l’alcalde discrepa
sobre el que diu el RACC. L’asso-
ciació apunta que dels 400 cotxes
estudiats, només un 10% van su-
perar el límit de 50 km/h i que cap
va passar dels 60. En canvi, Mi-
guel explica que el percentatge és
més alt: «quan la Policia Local ha
fet algun control, els que supera-
ven els 50 s’apropaven més al 40%
que al 10%». Tot i això, l’alcalde es-
pera fer valer l’estudi per legitimar
les demandes de més seguretat.

El departament de Territori i
Sostenibilitat va informar ahir que
el Govern no preveu fer cap inter-
venció a curt termini a la travessera
de Monistrol perquè ara mateix els
esforços estan tots concentrats en
els trams de la C-55 de Castellbell
i el Vilar i en el de Sant Pau de Man-
resa, «que són els que tenen una
accidentalitat més elevada».

Tot i així, l’alcalde es reunirà pro-
perament amb el director general
de Carreteres per analitzar la pro-
blemàtica que té Monistrol i «que

no se solucionaria ni que es fes el
desdoblament, ja que el projecte
s’acaba a Castellbell». Miguel con-
sidera que el tema del desdobla-
ment «ha estat una distracció que
no calia perquè hi ha una solució
més fàcil i automàtica i amb molt
menys cost social, que és alliberar
el peatge», donant a entendre que,
a més, mentre s’ha parlat del des-
doblament i dels esforços econò-
mics que requereix, el Govern ha
deixat de banda altres urgències,
com ara la de Monistrol.
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El Govern no preveu mesures per als
vianants al pas de la C-55 a Monistrol
L’alcalde exigeix més seguretat i afirma que el 40% dels cotxes superen el límit de velocitat

La travessera no disposa de passos zebra ni semàfors perquè els veïns puguin creuar-la sense risc
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Prop de 250 dansaires faran pos-
sible demà la ballada popular de
gitanes de Sant Vicenç, un rècord
de balladors en aquesta tradició
declarada d’Interès Local i que té
els seus orígens en l’any 1907. 

Tot i que la gran ballada es por-
tarà a terme demà, la novetat més
destacada d’aquesta edició tindrà
lloc aquesta tarda, coincidint amb
la versió infantil. El que es farà per
primer cop avui serà una repre-
sentació del Conte de les Gitanes,
que es va publicar el 2007 amb mo-
tiu del centenari de la celebració.
La posada en escena d’aquesta
narració infantil il·lustrada anirà a
càrrec de la companyia Ai Carai!
amb Maria Navarrete i d’infants
participants a la ballada, que tin-

drà lloc a les 6 de la tarda a la pla-
ça de l’Ajuntament.

Com és tradicional aquest serà
també l’escenari, demà al mig-
dia, de la ballada gran, que s’ini-
ciarà amb l’entrada a la plaça dels
gegants de Sant Vicenç i la inter-
pretació del seu Vals de Castellet.
Tot seguit faran entrada els ex-
dansaires amb el Passeig de Caldes

i a continuació ho faran totes les
parelles participants amb el Galop.
La ballada seguirà amb la procla-
mació de la nova núvia i tots els en-
tremesos de la ballada: Xotis, Cat-
xuxa, Contradansa, Jota i Vals-
jota. Es clourà amb la participació
oberta a tothom del Galop popu-
lar, el Vals de Castellet i la sardana
Cent Galops per Sant Vicenç.
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Una de les novetats serà
la representació, en la
ballada infantil d’avui, del
«Conte de les Gitanes»



Sant Vicenç balla les gitanes
populars amb rècord de parelles

Dansaires en plena interpretació del ball de bitanes, l’any passat
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Parades d’artesania i de pro-
ductes de la terra seran demà al
matí les protagonistes principals de
la fira que tindrà lloc a la població
moianesa de Granera. El certamen
s’obrirà a les 9 i es complementa-
rà amb activitats diverses. Hi hau-
rà una visita guiada al castell, tallers
mediambientals, activitats d’ani-
mació, una exposició fotogràfica
on es podran veure com estan ara
les zones afectades fa 10 anys per
un incendi, i una altra d’imatges i
cartells d’una dècada de fira. 
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L’artesania serà
protagonista
demà de la Fira
de Granera

El Club Hípic Sant Fruitós ha or-
ganitzat per a demà la celebració
de la Festa de Sant Antoni, que s’i-
niciarà amb un esmorzar a les 9 i
una missa a les 11. En acabat hi
haurà el traspàs de la bandera i es
donarà el tret de sortida a la ca-
valcada, que tindrà com a punt cul-
minant la benedicció dels ani-
mals (a l’arcada de la plaça de
l’Església) i els tradicionals tres
tombs. Posteriorment, a les ins-
tal·lacions del club hípics hi hau-
rà un dinar i exhibicions.
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Sant Fruitós viurà
demà la festa de
Sant Antoni pel
centre del poble 


