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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
DANI PERONA

MARTA PICH

UNA TRADICIÓ D’ANIVERSARI A SANT VICENÇ  6

EL CERTAMEN MANTÉ L’ATRACTIU 2 I 3

El ball de gitanes aplega més dansaires
que mai en els 25 anys de la recuperació

La Fira de Sant Isidre tanca
portes amb bona salut

MÉS DE 320 PERSONES DE 14 COLLES DIFERENTS PARTICIPEN A LA FESTA

L’ORGANITZACIÓ CELEBRA ELS CANVIS INTRODUÏTS
JORDI BIEL

ICL Manresa 78 Gipuzkoa Basket 80

Barcelona
celebra el títol
de lliga del
Barça en una
multitudinària
mini-rua
L’EQUIP COMPARTEIX EL TÍTOL
AMB DESENES DE MILERS
D’AFICIONATS EN UNA VERSIÓ
CURTA DE LES GRANS FESTES
BARCELONISTES  30 I 31
MARTA PÉREZ/EFE

Suárez, Bota d’Or i eufòric

Els jugadors de l’ICL
abandonen la pista després de
consumar-se el desastre

L’ICL es llança al buit

 L’equip desaprofita una ocasió d’or per certificar la salvació, en perdre 16

punts d’avantatge en una pèssima segona part, i s’ho jugarà tot a Vitòria20 A 23

El sector
immobiliari
de la Cerdanya
torna a aixecar
grues després
de vuit anys
LES CONSTRUCTORES
INICIEN NOUS HABITATGES I
ENLLESTEIXEN ELS QUE
FALTAVA ACABAR EN UN
REVISCOLAMENT DEL NEGOCI
A LA COMARCA  9
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Rècord de dansaires
al ball de gitanes
de Sant Vicenç amb
320 participants

MARTA PICH

 Se celebra el 25è aniversari de la recuperació

de la festa més sentida a la població bagenca
JORDI MORROS | SANT VICENÇ

El ball de gitanes és la festa més
sentida a Sant Vicenç de Castellet.
Ahir va tornar a quedar demostrat.
Va celebrar els  anys des de la
seva recuperació com a dansa popular, i va registrar un rècord de
dansaires, amb més de  persones de  colles diferents ballant
el xotis, la catxutxa, la jota o recorrent la plaça de la població al
galop, engrescant tots els espectadors. L’entusiasme del final de
festa va provocar que saltessin els
ploms. Literalment.
El ball de gitanes d’ahir va tenir
una significació especial. Feia 
anys que s’havia recuperat i que se
celebrava de forma continuada. El
, coincidint amb la festa major, quatre colles del poble van
tornar a ballar les danses que el
 van introduir els picapedrers
de Caldes que treballaven en la
construcció del ferrocarril. Eren El
Niu, els Geganters, els Antic Dansaires i l’Esbart. A partir d’aleshores va anar agafant embranzida i ja
s’ha convertit en una cita ineludible, no tan sols a Sant Vicenç, sinó

també a la comarca.
Ahir aquells pioners que es van
proposar recuperar les danses fa 
anys i que les han convertit en un
dels signes d’identitat de Sant Vicenç van rebre un homenatge de
l’organització i els assistents. Alguns d’ells van encapçalar l’anomenat passeig de Caldes, abans del
galop d’entrada de tots els dansaires a la plaça.
Prèviament van aparèixer a la
plaça els gegants de Sant Vicenç,
el Marià i la Paula. La geganta estrenava pentinat. Després hi va
haver la coronació de la núvia del
ball de gitanes d’enguany. Júlia
Fernández va cedir el seu testimoni
a Clàudia Arroyo.
Posteriorment va arribar el moment desitjat tant pels dansaires
com pels espectadors que omplien la plaça. Hi va haver el galop
de coronació i els entremesos de
gitanes, amb el xotis, la catxutxa, la
contradansa, la jota, el vals-jota i el
galop final, un dels moments àlgids de la festa durant el qual els
dansaires de les gitanes conviden
el públic a sortir a ballar.

Vista general de la plaça amb els dansaires de les gitanes
MARTA PICH

MARTA PICH

La diputada santvicentina Adriana Delgado es manté fidel a la tradició
 La diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, es va
El sol feia aconsellable protegir-se amb el que fos

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2016-2017

INSTITUT
CASTELLET
Dimarts 17 de maig - 6 tarda
JORNADA DE PORTES OBERTES
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
Nou Cicle Formatiu de Grau Superior!

mantenir fidel a la tradició i va prendre part al ball de gitanes (imatge). Va començar-hi a participar amb la colla El Niu,
amb la coral i ara ho fa amb la colla catalana, que recupera el nom de la de Caldes que va ballar al poble el 1907.
També hi pren part l’alcalde de la població, Joan Torres, i la primera tinent d’alcalde de Manresa, Mireia Estefanell.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ
BATXILLERAT I CFG MITJÀ:
del 18 al 25 de maig
CICLE GRAU SUPERIOR: del 26 de maig a l’1 de juny
PFI: del 17 al 27 de maig
MATRÍCULA
ESO: del 13 al 17 de juny
BATXILLERAT I CICLES: del 5 al 12 de juliol
PFI: de l’1 al 9 de setembre
Sant Vicenç de Castellet - c/ Bisbe Perelló, s/n
tel. 93 8330751 - fax 93 8334306
e-mail: iescastellet@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iescastellet/moodle
www.inscastellet.cat
www.facebook.com/institutcastellet

ESO
BATXILLERATS
Científic i Tecnològic
Humanístic i Social
CICLES DE GRAU MITJÀ
Tècnic en construcció
Tècnic en sistemes microinformàtics
i xarxes
CICLE DE GRAU SUPERIOR
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma NOU!
PFI
Auxiliar de vivers i jardins
EQUIPAMENTS
Gimnàs i pistes esportives
Ampli pati
Aula d'idiomes i de música
Aules equipades amb kits internet

Laboratoris i tallers
Aula de visual i plàstica
Aules d'informàtica
Biblioteca
Servei de transport i cantina

