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n Sant Vicenç de Castellet transfor-
marà enguany la Ballada Popular de 
Gitanes amb un concert de la Cobla 
Ciutat de Terrassa, el proper dissab-
te 22 de maig. L’Associació de Balla-
dors de Gitanes adapta la festa d’in-
terès local a la situació de pandèmia 
i confia recuperar el ball a la plaça de 
l’Ajuntament a la tardor si la situació 
epidemiològica ho permet. L’orga-
nització fa una crida a assistir al con-
cert amb algun dels detalls dels ves-
tits de la popular ballada per tal de 
mantenir la tradició.  

El concert de la Cobla Ciutat de 
Terrassa repassarà la música de tot 
el repertori de Gitanes que històri-

cament s’ha pogut ballar a la plaça 
de l’Ajuntament i que aquest 2021 es 
commemoren 30 anys de la recupe-
ració de la tradició. El públic haurà 
de reservar les entrades de manera 
gratuïta a la pàgina web de l’Ajunta-
ment o bé a l’OAC i rebrà un obse-

qui en una vetllada amb sorpreses. 
El concert tindrà lloc al pati de 

l’Escola Sant Vicenç a 2/4 de 10 de la 
nit amb mesures de prevenció i se-
guretat. El públic estarà assegut, es 
mantindrà la distància de seguretat 
i l’ús de la mascareta serà obligatori.

Sant Vicenç transformarà enguany el 
Ball de Gitanes en un concert de cobla

REDACCIÓ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

u Serà el 22 de maig, però 
l’Ajuntament espera poder 
recuperar a la tardor la 
tradicional festa a la plaça

El tradicional ball podria tornar a la plaça a la tardor ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

n Berga vol flexibilitzar la venda 
no sedentària del mercat setmanal 
i autoritzar que també es pugui ins-
tal·lar els dilluns si les restriccions 
originades per la pandèmia de la 
covid-19 ho impedeixen durant els 
dissabtes, el dia habitual de mer-
cat. L’horari seria de 9 del matí a 2 
del migdia. 

L’autorització, però, només 
s’aplicaria a les parades de produc-
tes afectades per les restriccions 
d’activitat vigents en el moment de 
celebració del mercat. En canvi, la 
resta de parades seguirien fent 
mercat el dissabte. A part de cau-
ses relacionades amb el coronavi-
rus, el consistori també contempla 
qualsevol altra situació extraordi-
nària com a raó de pes per traslla-
dar el mercat als dilluns. 

La regidora de Comerç de 
l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, 
ha explicat a Regió7 que és una me-
sura que es treballa des de que es-
tava vigent la prohibició en aquest 
àmbit durant els caps de setmana, 
però ha recordat que «són expedi-
ents i procediments legals lents» 
per justificar que no es plantegi fins 
ara, quan l’evolució de la pandè-
mia és força més favorable. 

L’Ajuntament de Berga ha obert 
un període de consulta pública 
perquè els veïns i veïnes i les enti-
tats puguin realitzar les seves apor-
tacions sobre la modificació de l’or-
denança. Les persones majors de 
16 anys i les entitats sense ànim de 
lucre inscrites al Registre Munici-
pal d’Entitats de Berga poden fer 
aportacions i suggeriments pre-
sentant una instància genèrica.  

En l’apartat web «Participació 
ciutadana en projectes normatius» 
es poden consultar els documents 
de síntesi de les propostes, la infor-

mació sobre els objectius, la neces-
sitat i els problemes que es preve-
uen solucionar, així com l’enllaç al 
formulari d’instància genèrica per 
realitzar les aportacions que es 
considerin oportunes.  

Un cop hagi finalitzat el període 
de consulta pública prèvia, s’elabo-
rarà un informe de retorn en què 
s’inclouran totes les aportacions i 
propostes rebudes -tractades de 
forma anònima-, i la valoració per 
part de la comissió d’estudi sobre 
la seva incorporació al projecte en 
qüestió.

Berga permetrà mercat els 
dilluns segons les restriccions

GUILLEM CAMPS/REDACCIÓ. BERGA

u L’autorització només s’aplicaria a les parades de productes afectades 
per les mesures vigents en el moment de la celebració del mercat

El mercat setmanal de Berga, en la primavera passada ARXIU/DOLORS CLOTET

n L’ICS a la Catalunya Central 
col·labora en un estudi que im-
pulsa la Fundació Lluita contra la 
Sida i les Malalties Infeccioses. Es 
tracta d’un assaig clínic de fase 3 
destinat a avaluar l’eficàcia de la 
immunoglobulina C19-IG 20% 
de la companyia Grífols en per-
sones amb una infecció recent 
confirmada per SARS-CoV-2 
asimptomàtiques de 30 anys o 
més.  

Es tracta d’un estudi rando-
mitzat, doble cec, amb un grup 
control al qual s’administrarà 
placebo. L’administració del trac-
tament serà ambulatòria i es farà 
un seguiment clínic de la perso-
na en qüestió durant vint-i-vuit 
dies. Està previst que participin 
en l’estudi un total de 800 perso-
nes a tot Catalunya. El personal 
d’investigació que hi ha implicat 
forma part de l’equip dels doctors 
Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet 
de l’Hospital Germans Trias.    

La C19-IG 20% és una immu-

noglobulina humana preparada 
per l’administració subcutània 
que segueix un procés de fabri-
cació molt similar al Xembify, 
que en aquest cas està elaborada 
a partir del plasma convalescent 
de donant que s’han recuperat de 
covid. De confirmar-se l’eficàcia 
d’aquest medicament, es podria 
fer servir com a tractament im-
mediat després d’haver obtingut 
un resultat positiu en un test de 
detecció de SARSCoV-2 en per-
sones amb risc de complicacions 
per la covid-19 tot i la vacunació, 
com per exemple persones im-
munodeprimides, receptors de 
transplantament d’òrgan, malal-
ties hematològiques cròniques, o 
malalties digestives i reumatolò-
giques en tractament amb anti-
cossos monoclonals.  

L’assaig clínic a la Catalunya 
Central va començar a finals 
d’abril i es duu a terme en el do-
micili de les persones que en for-
men part. En paral·lel, el febrer 
passat es va començar un altre 
assaig clínic, en aquest cas per 
conèixer si el tractament precoç 
de la malaltia amb plasma con-
valescent permet frenar la pro-
gressió dels pacients, així com 
disminuir la gravetat i durada 
dels símptomes. 

Nou assaig clínic de 
l’ICS a la Catalunya 
Central contra la covid

REDACCIÓ. MANRESA

u S’avaluarà l’eficàcia d’una 
immunoglobulina subcutània 
en el tractament a domicili 
de pacients amb la malaltia


