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La cirereta del pastís
EL MANRESA CAU AMB ESTRÈPIT EN L’ÚLTIM PARTIT D’UNA TEMPORADA PER OBLIDAR
L’EQUIP DE PONSARNAU TORNA A FER UN BON INICI PERÒ S’ACABA ENFONSANT 20 A 22




90 La Bruixa d’OrValència Basket

L’Avinent serà en la lluita
per pujar a Divisió d’Honor

Les noies del CAM van fer una
actuació brillant, ahir, a Alcorcón
i  s’han garantit la segona plaça en
el grup selecte de vuits clubs que
lluitaran per convertir-se en equip
de Divisió d’Honor. El conjunt

manresà va superar el seu propi rè-
cord de puntuació, amb ,, i va
deixar a , punts el segon de la
prova. A més, van aconseguir qua-
tre doblets i van fer el rècord de vic-
tòries en un enfrontament  29

L’EQUIP FEMENÍ DEL CLUB ATLÈTIC MANRESA SIGNA LA
SEVA MILLOR ACTUACIÓ AL CAMPIONAT ESTATAL DE CLUBS

Èxit d’assistència i de
participació al Rider 1.000 

Un circuit de . quilòmetres
per tot Catalunya era el repte a su-
perar pels gairebé nou-cents par-
ticipants en la prova amb inici i fi-
nal al Congost de Manresa. Moto-
ristes catalans, però també d’altres

punts de l’estat i d’Europa central,
van prendre part en una prova
que basa el seu lema en la supe-
ració personal i el matrimoni en-
tre esforç i esport, però deixant de
banda la competició 29

865 MOTORISTES PRENEN PART A LA PRIMERA EDICIÓ DEL
DESAFIAMENT ORGANITZAT PER MOTO CLUB MANRESA

ELS BLAUGRANA FESTEGEN EL
TÍTOL AMB SOBRIETAT I POCS
PARLAMENTS DESPRÉS DE
TOMBAR EL VALLADOLID DE 
VIATGE CAP ALS 100 PUNTS 2 I 3

El Barça
celebra la
lliga de Tito
i Abidal 

Els jugadors envoltats de confeti després de rebre la copa de campions

ALBERT OLIVÉ/EFE

EL PRESIDENT CONSIDERA
QUE L’OFENSIVA DEL GOVERN
CENTRAL GENERA
«DESCONNEXIÓ EMOCIONAL»
AMB ESPANYA 15

ELS MESTRES DETECTEN ELS
PRIMERS CASOS D’ALUMNES
AMB PROBLEMES DE NUTRICIÓ
A LES AULES 5

Mas alerta
Wert que la
reforma no
dividirà els
catalans

EL MAL TEMPS DESLLUEIX
LA FIRA DEL SECTOR
CELEBRADA A SOLSONA 12

Els caçadors
reclamen una
nova llei per
regular la seva
pràctica

La crisi
comença a
fer arribar
la gana a
les escoles
manresanes 

59

www.jabss.com   938735266

REFORMES AMB
IDENTITAT PRÒPIA

CUINES, BANYS, MOBILIARI...



Regió7 DILLUNS, 20 DE MAIG DEL 2013 7

BAGES SOCIETAT

Cardona convoca la primera
Fira del Jove Emprenedor

Cardona acollirà el cap de set-
mana vinent la primera Fira del
Jove Emprenedor de la Catalu-
nya Central. En el decurs del cer-
tamen es presentaran les  em-
preses creades pels joves empre-
nedors. Explicaran les línies bàsi-
ques de les organitzacions i, so-
bretot, presentaran els productes
amb arguments de venda i posi-
cionament. Els joves emprene-

dors tindran l’oportunitat d’emu-
lar les presentacions de producte
de les grans firmes o la presenta-
ció de projectes a inversors po-
tencials, en un auditori amb as-
sistents pendents de la seva capa-
citat de convicció. Es disposaran
estands per a les empreses i pro-
ductes a l’espai de la plaça de la
Fira. Els joves emprenedors tin-
dran una experiència real de ven-
da directa al consumidor.

REDACCIÓ | CARDONA

l ball popular gitanes
de Sant Vicenç de Cas-
tellet té una salut de
ferro. Ahir al migdia

la música i el vistós  galop dels ba-
lladors van fer escampar qualsevol
amenaça de pluja i els núvols es
van convertir en mers especta-
dors. I per altra banda més gent
que mai va ocupar el centre de la
plaça de l’Ajuntament per ballar el
xotis, la catxuxa o al vals-jota. 

 persones van envair la pla-
ça per ballar les gitanes en una cita
amb més de cent anys d’antiguitat
que ja s’ha fet imprescindible fins
i tot més enllà de Sant Vicenç.
Ahir, per exemple, entre la dotze-
na de colles que van prendre part
al ball n’hi havia una de nova de
Manresa, la Picapoll, formada per
antics dansaires de l’Esbart, que es
va integrar com una més del poble.

Els gegants i a galop
Els gegants van ser els primers
que es van presentar a la plaça, que
ja era plena a vessar. Van comen-
çar a escalfar l’ambient amb un
dels seus balls per donar pas, de se-
guida, a les colles i el primer galop.
Els núvols  impedien veure el sol,
però els balladors ho agraïen. «És
el temps ideal per ballar», es podia
sentir abans de començar, per-
què la calor pot ser esgotadora.

Entre els qui entraven a la pla-
ça a galop hi havia l’alcalde de Sant
Vicenç, Joan Torres, i la presiden-
ta del Consell Comarcal del Bages,
la santvicentina Adriana Delgado.
Des del balcó de l’ajuntament ad-

miraven l’escena convidats com
l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet i diputada socialista,
Núria Parlón, o el diputat d’Es-
querra i alcalde de Moià, Dionís
Guiteras, a més a més d’autoritats
locals i comarcals.

La coronació de la núvia del ball
popular de gitanes , que per
sorteig va recaure en Paquita Sán-
chez, va ser l’única pausa que hi va
haver. A partir de llavors els dan-
saires pràcticament no van tenir ni
temps per respirar i amb prou fei-
nes fer un glop d’aigua per refres-
car-se perquè ja havien començat
a ballar els entremesos. El xotis, la
catxuxa, la contradansa, la jota i els
vals-jota van convertir la plaça en
un gran escenari de música, colors,
aplaudiments i un entusiasme en-
comanadís.

«Per a nosaltres ha sigut un èxit
total», deia Lluís Oliveras, de l’or-
ganització, «perquè és l’any que ha
ballat més gent. No ens ho imagi-
nàvem,. Estem encantats». Igual
que els balladors i la gent que ho
contemplava.

Com és costum, el galop popu-
lar, amb públic i dansaires junts re-
corrent la plaça va posar punt i fi-
nal a una tradició que no tan sols
té una salut de ferro perquè hi par-
ticipa molta gent, sinó perquè té el
planter assegurat per als pròxims
anys. Entre els dansaires hi havia
molta gent jove i també molta ca-
nalla. «Al principi la mitjana d’edat
de la gent que ballava era més aviat
alta. No sé com, però, hem sabut
adaptar-nos i les colles aporten
molta gent jove que ja troben nor-
mal que un diumenge al migdia
vagin a ballar gitanes». Aquest
diumenge al migdia va ser ahir, i
tornarà l’any vinent.

E
J. MORROS | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Crònica

Més dansaires que mai, 240, van envair la
plaça de l’Ajuntament i van entusiasmar el públic


El públic es va barrejar amb els dansaires per fer el galop final de les gitanes

MIREIA ARSO

MIREIA ARSO

Les colles són les protagonistes dels balls

MIREIA ARSO

Enguany 240 dansaires van participar en l’espectacle 

«Quan sents que diuen el teu nom et
sorprens i no t’ho acabes de creure»

Entrevista Paquita Sánchez
NÚVIA DEL BALL POPULAR DE GITANES

Paquita Sánchez  va ser
escollida ahir la nova núvia
de les gitanes. És de Sant
Vicenç i explica que ella i la
seva família han ballat tota la
vida. Va ballar amb la seva
parella, Miquel Àngel Bosch.
Formen part de la colla El Niu

S’esperava ser escollida núvia
de les gitanes d’enguany?

No m’ho esperava i és una
cosa que et sorprèn. Quan sents

que diuen el teu nom des de dalt
el balcó et sorprens molt perquè
penses: no sóc jo, no sóc jo. Però
sí, he sigut jo.

I quan sents el nom i final-
ment te’n fas a la idea, què és el
que passa pel cap?

És una cosa especial. I a més a
més tothom et mira. Jo fa molts
anys que ballo, la família també ba-
lla, les meves filles, la meva pare-
lla, i fà gràcia. És un al·licient per
a un mateix i també per al poble.

Com ha anat el ball aquest
any?

Ha anat molt bé. Hi ha hagut
molta gent i no hem tingut tanta
calor com altres anys, i això és
una cosa que s’agraeix molt.
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J.M. SANT VICENÇ DE CASTELLET 

Paquita Sánchez

MIREIA ARSO

El ball popular de
gitanes de Sant
Vicenç exhibeix 
una salut de ferro 


