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La ballada de
gitanes de Sant
Vicenç celebra
110 anys amb
Els treballs, que han durat un mes, han aportat uns 10.000 m3 de terres i han costat 36.500 euros 280 dansaires

L’Incasòl aboca terra al barri de l’Estació
per anivellar-lo i facilitar el manteniment
JORDI ESCUDÉ SALLENT

Al barri de l’Estació de Sallent
pràcticament ja no hi ha rastre
dels enderrocs que s’hi han fet.
L’Incasòl ha estat treballant
aquestes darreres setmanes amb
la neteja i adequació de les parcel·les, que s’han anivellat totes a
la cota del carrer perquè a partir
d’ara sigui més fàcil fer-hi el manteniment.
En concret, els treballs han
consistit en l’aportació d’uns
10.000 metres cúbics de terra
nova en una superfície total aproximada de 44.000 metres quadrats entre totes les parcel·les.
Abans d’abocar la terra, es van
acabar d’enderrocar els fonaments de les antigues ediﬁcacions
en el cas que encara no s’haguessin tret, i tot seguit es va fer un terraplenat i l’estesa de terra vegetal
a les diferents parcel·les ﬁns assolir la cota del carrer. I és que, segons ha explicat l’alcalde de Sallent, David Saldoni, «en total hi
va haver deu processos d’enderrocs d’ediﬁcis, i això va deixar
les parcel·les en unes condicions
molt diferents les unes de les altres segons l’empresa que ho feia».
Un cop estesa i compactada
tota la terra, l’Incasòl també va fer
una esbrossada del terreny i va
procedir a una reparació amb formigó de forats existents en les voreres. La durada dels treballs s’ha
allargat aproximadament un mes,
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i han tingut un cost total de 36.500
euros.
Durant tot aquest temps «hi
han treballat centenars de camions», explica Saldoni, i han deixat el terreny ben arreglat «perquè
ara l’Ajuntament ho tingui més fàcil per mantenir les parcel·les endreçades i netes amb el tractoret».
A partir d’aquí, en els propers dies
hi ha previst «de repassar els carrers, les voreres i les tapes de clavegueram... perquè el barri tingui
unes condicions aptes per poderhi passejar», afegeix l’alcalde.
Es cuinen propostes de futur
Un dels fronts amb què treballa
l’Ajuntament de Sallent per decidir els usos futurs del barri es va
començar a gestar fa més d’un
any a partir de set propostes que
van plantejar estudiants d’arquitectura de l’Escola Tècnica Superior del Vallès en el seu treball de
màster.
Els projectes ja es van presentar
individualment (aquest diari els
va recollir en un reportatge publicat el 2 d’abril del 2016), i ara els
mateixos alumnes i la mateixa Escola han fet una posada en comú
per elaborar una proposta conjunta de la suma de totes set.
N’elaboraran una maqueta i és
previst que properament en facin
una presentació pública a l’ajuntament, «que després valorarem»,
diu Saldoni.
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Una màquina aplanant el terreny en una de les parcel·les

Encara no hi ha acord amb les
tres famílies pendents de marxar
J. E. SALLENT

Incasòl i Ajuntament mantenen obertes les negociacions
amb les tres famílies del barri de
l’Estació de Sallent que encara
estan pendents de marxar perquè el seu habitatge es troba
dins del perímetre considerat
zona de risc. De moment, no
s’ha tancat cap acord, si bé l’alcalde, David Saldoni, conﬁa que
es pugui resoldre «ben aviat».
Amb tot, ell mateix ha explicat

que una de les famílies optarà per
resoldre el cas per la via judicial.
Són tres famílies que esperen
acordar l’adquisició d’una
parcel·la on poder ediﬁcar la seva
nova llar. Saldoni diu que s’està
negociant sobre uns terrenys a la
zona de l’envelat. «Estem dibuixant la ubicació que tindrien les
cases», diu Saldoni. Si s’arriba a
bon port, caldrà fer una modiﬁcació urbanística dels terrenys, i
després ja s’hi podria construir.

Sant Vicenç de Castellet celebra
aquest cap de setmana els 110
anys de la ballada popular de gitanes, que es va dansar per primer
cop al municipi el 10 de febrer del
1907. La festa, que seguirà l’estructura habitual, tindrà enguany
14 colles que sumaran un total de
280 balladors.
Els actes comencen avui, a partir de les 6 de la tarda, amb la trobada, cercavila i ballada popular
infantil i juvenil de gitanes. L’acte
central es viurà demà a les 12 del
migdia amb la ballada de les colles participants a la plaça de
l’Ajuntament, amb l’acompanyament musical de la cobla Ciutat de
Terrassa.
L’acte començarà amb l’entrada dels gegants a la plaça que interpretaran el vals dels barons. El
ball de Caldes i el galop d’entrada
presentaran les colles participants. Tot seguit hi haurà la coronació de la núvia, que, juntament
amb la seva parella, encapçalarà
un nou galop, seguit dels entremesos: el xotis, les catxuxes, les
contradanses, la jota i el vals jota.
Les gitanes acabaran amb el galop
ﬁnal on tot el públic de la plaça hi
és convidat. Finalment, els participants a la ballada i espontanis
faran la ballada popular del vals
dels barons de Castellet i la sardana Cent galops per Sant Vicenç, de
Jordi Molina.

