
|| L’ExpoBages-Ascensió estrena
enguany la figura del municipi
convidat, amb la voluntat de pro-
moure la fira més enllà de la ca-
pital del Bages i també de donar
a conèixer el territori, des del
punt de vista sociocultural, com
un tot. Sant Vicenç de Castellet
serà el primer municipi convidat
a la fira.

El municipi bagenc, habitual
de l’ExpoBages, repetirà la pre-
sència a la fira amb un estand

propi al primer tram del Passeig,
a l’alçada del teatre Kursaal. Més
enllà de l’exposició convencional
a la fira, el municipi disposarà del
seu propi espai escènic per do-
nar a conèixer els elements de la
seva imatgeria popular. 

D’aquesta manera, durant tot
el cap de setmana es podrà veu-
re, entre altres actuacions, un tast
de la ballada popular de gitanes
a la plaça de Crist Rei, festa de-
clarada d’interès local. Aquest
any el municipi celebrarà la ba-

llada popular de gitanes el pri-
mer diumenge de juny. També es
preveu una mostra dels elements
del correfoc santvicentí, així com
actuacions d’entitats del teixit
cultural i associatiu del munici-
pi, com és el cas de l’Esbart Dan-
saire Santvicentí. 

Les activitats tindran lloc dis-
sabte i diumenge a la tarda i du-
rant tot el cap de setmana hi hau-
rà una exposició sobre produc-
tes, festes, tradicions i cultura de
Sant Vicenç de Castellet a l’Espai
1522 del carrer Mestre Blanch.

Per la seva banda, a l’estand
propi del Passeig, Sant Vicenç de
Castellet difondrà els trets carac-
terístics del municipi que, just el

cap de setmana vinent, el 27 i 28
de maig, celebrarà la novena edi-
ció de la Fira del Vapor. L’estand
estarà caracteritzat amb ele-

ments de la fira de recreació his-
tòrica del passat industrial del
municipi.

La intenció dels responsables
de la fira és que en cada edició hi
hagi un municipi de l’entorn ter-
ritorial de Manresa que assu-
meixi el paper de convidat per
poder exhibir-se a la fira. No es
tracta, apunta Pere Casals, d’«in-
tentar convèncer els visitants d’a-
nar-hi a viure, sinó d’ensenyar les
seves entitats». A la fira hi ha la
convicció que «sumar multipli-
ca» i que afegir més contingut co-
marcal a l’ExpoBages potencia el
territori en el seu conjunt i en re-
vela els atractius turístics, d’oci i
gastronòmics.
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Durant la fira es podrà
fer un tast de la ballada

popular de gitanes i de
l’Esbart Santvicentí

El municipi tindrà de
nou estand propi a la

fira, en què farà una crida a
assistir a la Fira del Vapor

Sant Vicenç s’obre a la fira 

EXPOBAGES 2017
EL POBLE CONVIDAT

El poble bagenc estrena la figura del
municipi convidat i exhibirà a la fira 
la seva cultura popular i tradicional

Els organitzadors de
l’Expo consideren que

ampliar el contingut comarcal
de la fira li atorga potència

ARXIU/MARTA PICH
El tast del ball de gitanes de Sant Vicenç serà un dels plats forts de l’exhibició del municipi a l’ExpoBages
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