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BAGES

Nou  carril per
a  bicicletes al
carrer de les
Verges de
Santpedor

G. GARCIA/Santpedor

Les  obres  de  millora  del
carrer  de les Verges  de Sant
pedor  començaran  eIproper
mes  de  febrer  j inclouran  la
construcciô  d’un carril especial
per  a  bicicletes.  Aquest  flou
carril  farà entre  un  metre  j un
metre  i mig i connectarà  direc
tament  ambla  zona esportiva.

Amb  l’arranjament d’aquest
carrer,  inclàs  en e! PCAL (Pla
de  Cooperacid  i Acciô Local)
de!  bienni  94-95  s’haurà
erillestit  !a millora  dè  tôta  la
zona  est  de! poble.  El cost de
les obres s’ha valorat en  19.500
mi!ions  de pessetés. Daquesta
quantitat,  la Diputacié  en sub
vencionarà  el 50 % j els 9.750
-muions  restants  es  cobriran
amb  aportacions  de l’Ajunta
ment  j de!s veïns.

Des  de  fa  prop  d’un  any,
I’Ajuntament  de  Santpedor ha
anat  arranjant  i millorant  els
carrers  més  degradats  de  la
zona  est del poble: e! carrer de
Salvador  Espriu,  Joan  Miré,
Pedrosa,  Doctor  Fleming,
Arquitecte  Gaudi  j ara,  final
ment,  el carrer de  les Verges.

MARINA UBACH
S(uria

El  Casal Califôrniade  Séria es
va  omplir a vessar ahir. a! mati en
l’acte  central  de  la festa  de Sant
Sebastià,  que  enguariy  comme
morava  els 25 anys de la procla
macid  de  la pubilla i cl centenari
del  naixement  del poeta  surienc
Salvador  Perarnàu.  Iolanda
Lôpez,  de  21  anys,  és  la  nova
pubilla,  que  relleva  Néria  Bals
guer.  Les  dames  d’honor  sén
Ester  Ferrer  j Laura  Plasencia.

En  l’acte de proclamacié  de  la
pubilla,  els  alcaldes  i regidors
dels  ajuntaments  de  la comarca
dcl  Bages  van  retre  un  petit
homenàtge  a.la regidora  de Cul
tura  de  l’Ajuntament  de  Séria,
Mércè  Casahuga,  per  la  seva
dedicacié  al mén  de  les pubilles
durant  els  darrers  quatre  anys.
La  festa  va  continuar  amb  una
representacié  per  commemorar
e!  centenari  dcl  naixement  de
Salvador  Perarnau,  poeta  j fill de
Séria.  Amb  cl  guiô  original  de
Jaume  Esquins  i la côl.laboracié
d’Agustf  Soler  j. Mas,  de  Santi
Arisa  i de  diverses  entitats  dcl
poble,  es va  representar  cl mun
tatge  titulat  Salvador  Perarnau,
e!  poeta dcl claveli al trau, que  va
voler  ser una  mostra  fidel  de  la
biografia  dcl poeta.

•  L’alca!de  dc  Séria,  Jaume
Ros,  va  destacar  la importància
de  l’acte d’homenatge  i va mani
festar  que  s’ha creat  una  comis
sié  perquè  al llarg de  l’any coéti
nuïn  les activitats  en commemo
racié  dcl  naixement  de  Perar
nau.  Ros va explicar que  «el reco
neiement  que Sûriafa  alpoeta  no

s’acaba  aqui  ja que tenim previst
dedicar-li  una plaça  j un  monu
ment.  També volem reeditar aigu
nes  de les sevespoesies».  L’Ajun
tament  de Séria ha  previst que e!
mes  d’abril  s’inauguri  la  plaça
que  portarà  e! nom  dcl  pocta,
que  és situada  entre  cl centre  de
salut  j cl consistori.

El  president  dcl  Centre  de
Cultura  Popular  j Tradicional,
Joan  Vidai  j Gaioià,  va assistir a
l’acte  central  de la festa  de Sant
Sebastià  acompanyat  de! presi
dent  de  les  Tradicions  Catala
nes,  Miquel Mateu,  la pubilla de
Catalunya,  Emma  Casais,  j les
autoritats  locals j comarcals.

REDACCIÔ
Manresa

El  conseller d’nsenyament  de
la  Generalitat,  Joan  Maria
•Pujals, visitàrà avui Sant Joan  de
Vilatorrada  j Sant  Salvador  de
Guardiola,  poblacions  on inau
gurarà  nous centreseducatius.

A  Sant  Joan,  cl  conseller  té
previst  inaugurar  l’institut  d’en
senyament  secundari  Quercus  a
les  11 dcl matL Aquest  centre  es
va  posar  en  funcionament  al
començament  dc  curs  j substi
tueix  cl que  fins aquella  data era
al  Mas Sant  Joan.  La poséda  en
marxa  d’aquest  nou  institut,

MIQUEL COMPANY
Cardona

La  Coromina,  a Cardona, cclc
bra  avui la festa  major  d’hivern,
una  tradicié  que  s’ha recuperat
després  d’uns quants  anys de  no
celebrar-se.  Els  organitzadors
han  prcvist un  seguit d’actes que
es  desenvoluparan  a partir  de  les
10 dcl mati. Un concurs de dibuix
encetarà  la  festa  j  a  les  ildel
mati  se celebrarà  un  ofici solem
ne  en honor  a sant  Antoni.  Tot
seguit  es farà la benedicciô  d’ani
maIs  i una  cercavila  de  gegants

situat  a  l’avinguda  de  Mont
serrat,  va  tancar  deu anys de rei
vindicacions  per  poderdisposar
d’un  centre  més adcquat.

A  Sant Salvador de  Guardiola
Pujals  anirà  primer.  a  l’ajunta
ment,  a trcs  quarts  d’una,  j pos
teriorment  es desplaçarà  fins al
collegi  péblic Montserrat  per ta!
de  prcsidir-ne  la  inauguracié.
Per  a l’alcalde  de Sant Salvador,
Tomàs  Roset,  «la nova escola té
una  transcendència  moit impor
tant  per ai nostre futur,  circums
tància que hem pôgut  constatar en
e!  decurs  de  l’any que ja fa  que
funciàna.

que  acabarà  amb  un  apcritiu
popular.

Els  actes  es reprendran  a dos
quarts  de  ciiic de la tarda  amb e!
primer  concurs  de  karaoke  i una
xocolatada,  durant  la quai  s’en
tregaran  cis premis  ais guanya
dors.  Finalment,  i ja per cloure la
festa,  a  dos  quarts  de  flou  dcl
vcspre  es farà un  sopar popular  i
un  bail de festa major  a càrrec  de
Charly  Music.

Tots  els actes, que es faran  a la
plaça  de  l’Església  o a l’enve!at,
seran  gratuïts.
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S(iria s’aboca a l’aniversari de les
pubilies i âl record. dcl péeta Perarnau

La pubilla de Sûria, al centre, j les dames d’honor del 1995. Sôn Iolanda Lôpez, Ester Ferrer iLaura Plasencia

Pujals inaugura centres a
Sant Joan j Sant Salvador
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La Côromina recupera la
seva festa major d’hivern
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