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Unes 300 persones van prendre
part ahir al matí en el ball de gita-
nes més concorregut de la història
de Sant Vicenç de Castellet, ja que
acollia més colles i més partici-
pants que mai. Malgrat la jornada
electoral que vivien, l’alcaldable de
CiU, l’actual batlle Joan Torres, i la
candidata d’ERC, Adriana Delga-
do, tampoc no van voler fallar
aquest any a la cita, i se’ls va poder
veure ballar i galopar animosa-
ment en les seves respectives co-
lles, en plena incertesa encara so-
bre quins serien els resultats elec-
torals al final del dia.

La festa va ser totalment reeixi-
da, i hi va ajudar la bona tempe-
ratura, combinada amb la pre-
sència de núvols, que va evitar
que aquest any el sol caigués de ple
sobre els balladors i el públic de la
plaça de l’Ajuntament. Tot i així, al
principi de la ballada, just quan fe-
ien entrada els gegants a la plaça,
es va produir un ensurt, quan una
persona del públic es va desmaiar,
però va poder ser atesa amb èxit rà-
pidament.

Enguany, es van estrenar dues
noves colles, les de les AMPA de les
escoles Fedac i Sant Vicenç, amb
la qual cosa el nombre d’agrupa-
cions arribava al rècord de cator-
ze. La resta de colles, a més a més,
també va augmentar el nombre de
participants, amb la qual cosa el
nombre de balladors arribava als
300, el més alt dels més de cent
anys d’història de la celebració.

Després de l’entrada dels ge-
gants, que van ballar el vals dels ba-
rons, la plaça es va fer petita per
l’entrada de totes les colles, a ritme
de galop. A continuació, es va pro-
clamar la nova núvia, Júlia Fer-
nández, que, tal com marca la
tradició, va rebre el pom de flors i
el mantó blanc de mans de la nú-
via de l’any passat, Berta Garcia. Se-
guidament, es va fer el galop de co-
ronació i van començar tots els en-
tremesos de la ballada, el xotis, la
catxutxa, la contradansa, la jota i el
vals-jota. El moment culminant va
arribar amb la participació de tot-
hom ballant el galop popular, el
vals dels barons i la sardana «Cent
galops» per Sant Vicenç.
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Dos alcaldables galopen
en el ball de gitanes més
massiu de Sant Vicenç

Torres i Delgado no van fallar en l’edició amb més
participants, el mateix dia que aspiraven a l’alcaldia


En primer terme de la foto, la candidata d’ERC, Adriana Delgado
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L’alcalde Joan Torres (CiU), que ahir aspirava a la reelecció, durant el ball de gitanes
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