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ELECCIONS  13-19

UN BALANÇ QUE FA POR 40

Els exalcaldes no s’enyoren

La Bruixa busca demà a
Madrid remuntar un 27 a 0

L’EXPERIÈNCIA D’ANTICS BATLLES DE SANT JOAN, BERGA, CARDONA
I SANT FRUITÓS ÉS UNÀNIME: NO HO TROBEN A FALTAR

Junyent treu
l’estelada de
l’ajuntament
abans que els
Mossos la
retirin avui

EL MANRESA NO VENÇ ELS BLANCS DES DEL 1998
ARXIU FAMILIAR

La Bertrand
i Serra de
Sant Fruitós
ja només
és una pila
de runa
LA VELLA FÀBRICA DEIXA
PAS A UN GRAN ESPAI PER A
EQUIPAMENTS PÚBLICS I
PISOS DUES PORTES ES
MANTINDRAN DEMPEUS COM
A TESTIMONI HISTÒRIC  8

El ball de
gitanes de Sant
Vicenç farà
demà el rècord
de colles

 La Junta Electoral va ordenar ahir a

DUES ASSOCIACIONS DE
PARES AMPLIEN EL NOMBRE
DE BALLADORS A LA FESTA
POPULAR DEL POBLE  9

la policia que a l’inici de la jornada de
reflexió no en quedi cap de posada  13
MIREIA ARSO

El primer tast
d’ExpoBages
arriba amb
bons auguris
LES HORES PRÈVIES A LA
INAUGURACIÓ D’AVUI PORTEN
UN PÚBLIC ABUNDANT ALS
ESTANDS DEL PASSEIG 2-3

Sara Franch, filla de manresà,
i miss a l’estat de Nova York
 Ostenta el títol de Miss New York Teen America amb un cognom català i un
Badant en un dels estands

pare nascut a Manresa. Per a ella, explica, aconseguir-ho ha estat
«emocionant». Ara competirà en la categoria de tots els Estats Units.
Guanyar, afirma, li obriria la porta a obtenir beques i fer de model.  36

El PP només
ha invertit a
Rodalies el
20% del pactat
fa tres anys
EL CONSELLER LLANÇA
RETRETS I EL GOVERN
CENTRAL ELS NEGA  30
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Balladors a la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç, l’any passat

Sant Vicenç farà demà
el rècord de colles i
balladors de gitanes
 Les AMPA de les escoles Fedac i Sant Vicenç

s’incorporen per primer cop a la festa de demà
J. ESCUDÉ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç es prepara per celebrar demà al migdia la ballada
popular de gitanes amb més participants de tota la seva història, de
més de cent anys. La festa preveu
fins a un total de  balladors,
amb la incorporació de dues noves
colles i amb l’ampliació en nombre
de membres de les  que ja hi havia fins ara.
L’edició d’enguany comptarà
per primera vegada amb l’AMPA
de l’escola Fedac i també amb la de
l’escola Sant Vicenç, que se sumaran a les colles que ja van participar a la festa de l’any passat. Es
tracta dels Antics Dansaires, els Exdansaires, l’esbart Dansaires Santvicentí, l’escola El Niu, els Independents, la colla de geganters, la
coral Nou Horitzó, el Club Natació
Castellet, la colla Nova, la Catalana, l’AMPA de l’escola Puigsoler i
la colla Picapoll. Aquesta darrera,
vinculada a l’Agrupació Cultural
del Bages, és l’única de fora de Sant
Vicenç.
Tot plegat farà que per primera
vegada s’apleguin al voltant de

 balladors a la plaça (cada colla n’aporta cap a una vintena), «i
com més balladors hi ha, més públic, la qual cosa farà que estiguem
més atapeïts, però com a mínim
aquest any no es modificarà l’estructura del ball», explicaven ahir
des de la Comissió de Balladors de
Gitanes, que organitza la festa.
Els actes començaran avui mateix amb la ballada popular infantil
i juvenil, que preveu la participació de més de  nens i nenes d’entre  i  anys, acompanyats dels
gegants nen i nena, a / de  a la
plaça de l’Ajuntament.
Demà, les colles es trobaran a les
 del migdia davant l’església, i començaran la cercavila amb els barons de Castellet fins a la plaça de
l’Ajuntament, on començarà el
ball a / d’. Primer, amb el vals
dels barons, després amb l’entrada dels exdansaires que faran el
passeig de Caldes, i després, amb
el galop de totes les colles participants, que continuaran amb els
entremesos de la ballada i el galop
popular. Es repetirà el vals dels barons, i es farà la sardana final.

Cardona acull avui la investidura
de joves confrares de vins al Bages
REDACCIÓ | MANRESA

La col·legiata de Sant Vicenç de
Cardona serà l’escenari, avui a les
 del vespre, de la primera investidura de joves confrares dels vins
del Bages.
La Jove Confraria de Vins del Bages va animar els seus socis a ser
investits joves confrares de número, i s’hi han apuntat una tren-

tena. També s’investiran personalitats com a joves confrares de
mèrit i joves confrares d’honor
per les seves trajectòries vinculades als vins de la comarca.
Farà el pregó el director general
de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi, Jordi Bort. Després es farà un
sopar al Teatre de Palà, elaborat pel
xef David Garcia, del grup To+.

Novetat Banquets de Noces 2015
Hem obert el nou espai Montbruc amb 3.500 m2
per celebrar-hi bodes en exclusivitat,
en el qual podreu trobar:
Saló amb capacitat per a 200 persones
Cerimònia civil
Vela per a aperitius davant la piscina
Barbacoa

“Chiqui parc”
Pista discoteca a l'aire lliure
per a després del ball al saló
Pàrquing en exclusiva, Etc.
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