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Actuació dels gegants a l’interior del pavelló de Sant Salvador

�� IINNTTEERRCCOOMMAARRCCAALL  ��

Sant Salvador s’omple pels actes
de celebració de Sant Marc 
�� MARTA JOVÉS
�� Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola va
viure aquest cap de setmana, i
amb més participació que mai, la
festa major de primavera, en la
qual es van organitzar actes per a
totes les edats. Aquesta festa,
amb motiu de la celebració, avui,
de Sant Marc, va omplir de gent
els carrers del poble, sobretot
diumenge al matí, amb la missa i
la benedicció de panets i la cerca-
vila de gegants amb una dotzena
de colles participants.

Una de les novetats d’enguany i
que va tenir molt bona acollida
va ser el trenet turístic que, al
llarg de dissabte, va passejar els
ciutadans per tots els racons del
poble. Tot seguit, es va fer la lec-
tura del conte de Sant Jordi al te-
atre i una festa infantil amb bere-
nar per a tots els participants.Pe-
rò el dia no va acabar aquí, sinó
que,al vespre,prop de 800 perso-
nes, segons els organitzadors,van
assistir a la botifarrada i ball al
pavelló del poble.

Ahir, diumenge, vigília de Sant
Marc, van tenir lloc els actes cen-
trals de la festa de primavera, en
què va destacar la missa,el repar-
timent del panet i la cercavila i
ball de gegants al pavelló.De bon
matí, però, els geganters ja van
poder escalfar motors amb un
bon esmorzar amb botifarra i pa
amb tomàquet. Pels volts de la 1
del migdia, el pavelló es va om-
plir a vessar per veure de prop els
balls de les 12 colles participants
a la jornada, entre les quals van
destacar els geganters de Mana-
cor, a les Illes Balears. Abans, la

cobla Nova Vallès va interpretar
sardanes al mateix lloc.

L’alcalde de Sant Salvador, To-
màs Roset, destacava la gran
afluència de participants a la fes-
ta, «segurament, pel bon temps
que ha fet i per la diversitat d’actes
per a tothom, sobretot per als

nens». La festa, que va néixer
amb un caire religiós per celebrar
Sant Marc, s’ha anat adaptant als
nous temps i ha anat incorporant
novetats i activitats lúdiques i
culturals.La majoria de públic va
ser del poble i de les urbanitzaci-
ons del voltant, com el Calvet.

Darrera concentració contra l’abocador a Rellinars, dissabte passat

La ubicació del futur
abocador de residus del
Vallès s’allunya del Bages

�� D. BRICOLLÉ/Manresa

La possibilitat (que en alguns
moments ha estat molt ferma)
d’ubicar el nou abocador de re-
sidus del Vallès Occidental en
una àrea de Rellinars,però a to-
car els termes de Sant Vicenç i
Castellbell,ha perdut força dar-
rerament.No pas pel fet que ha-
gi estat descartada per motius
geològics i tècnics, sinó princi-
palment perquè ha guanyat
punts una candidatura que fins
ara no es coneixia públicament
com a opció, i que té com a prin-
cipal punt favorable la bona dis-
posició de l’Ajuntament. Es
tracta de Cerdanyola, on es
planteja la possibilitat d’ubicar
el dipòsit controlat en una anti-
ga bòbila, segons ha informat
aquesta setmana el Diari de Ter-
rassa. L’alcalde de Cerdanyola,
Antoni Morral, va confirmar
aquesta opció i que se n’estava

parlant, tot i que també va asse-
gurar que «no hi ha res decidit».

Per la seva banda,el gerent del
Consell Comarcal del Vallès,
Daniel Criach, deixa la porta
més oberta i ha assegurat a Re-
gió7 que es continua treballant
en totes les opcions que ofereix
la comarca, entre les quals hi ha
l’àrea de Rellinars, coneguda
com el Ginebral.Segons Criach,
«s’està acabant d’elaborar el do-
cument en què es defineixen totes
les àrees estudiades i se’n valoren
les possibilitats sobre la base de
tot un seguit de criteris», com el
geològic, la situació geogràfica i
les comunicacions, treball que
s’ha d’enllestir els propers dies.
Sobre la base d’aquest docu-
ment, que elaboren el Consell
del Vallès i la conselleria de Me-
di Ambient,és previst que es de-
cideixi l’emplaçament «la pri-
mera quinzena de maig».

La 3a trobada de col·leccionistes de plaques de cava va ser tot un èxit

500 aficionats
intercanvien
plaques de cava
a Sant Vicenç

�� ALBA FELIP/Sant Vicenç de Castellet

La tercera Trobada de Col·lec-
cionistes de Plaques de Cava de
Sant Vicenç de Castellet va supe-
rar ahir al matí totes les expecta-
tives creades per la comissió or-
ganitzadora, Ceps i Manduca, ja
que va aconseguir aplegar més
de 500 aficionats d’arreu de les
comarques catalanes a la pèrgola
de Can Soler.

«El col·leccionista de plaques co-
mença cada vegada més jove.
Molts nens d’entre 8 i 16 anys co-
mencen guardant les plaques de
cava de casa i a poc a poc es con-
verteix en un hobby. Aquesta afi-
ció ara està molt de moda i a mi,
particularment, em sembla molt
bé que sigui així, perquè el col·lec-
cionisme aplega cultura i història
del nostre país», va comentar Jor-
di Subirana, president de Ceps i
Manduca després de presentar
oficialment la placa d’edició limi-

tada amb la imatge de sant Pere
de Vallonesta elaborada per a
aquest esdeveniment pel Celler
Cooperatiu d’Artés. Subirana ja
ha avançat que la placa de l’any
vinent anirà dedicada a sant Jau-
me de Vallonesta.

Durant tot el matí,a la sala poli-
valent de Cal Soler, l’organitza-
ció va exposar una àmplia

col·lecció de plaques de cava, al-
gunes de ben curioses, com la del
25è aniversari de l’escola bressol
El Niu,de Sant Vicenç, i la del de-
sè aniversari de Marbres Cas-
tellet. També s’hi podien veure
plaques dels cinc continents: de
Tunísia a l’Argentina, del Perú a
Macedònia i d’Anglaterra a l’Ín-
dia,entre altres.
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