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La Selva
Germán Sierra, Tordera.

Una cercavila i una xeringada
infantil van centrar ahir els actes de la Festa Major de Tordera. Al matí, els més menuts van
ser els protagonistes amb
aquestes dues activitats i un espectacle infantil a càrrec del
grup d’animació Xarop de Canya. La cercavila infantil va començar a la plaça de l’Església i
va finalitzar al parc de la Sardana, on van tenir lloc l’espectacle
i la xeringada.
Ja a la tarda, a la Pista de l’Amistat, l’orquestra Costa Brava
oferia un concert de Festa Major. A les set, el parc de la Sardana acollia una audició de sardanes de la mà de la Cobla Marinada. Paral·lelament a l’acte
musical s’organitzava una rebuda de les pubilles i els hereus
convidats a la Festa Major.
Al vespre, la Pista de l’Amistat era l’escenari d’un ball de tarda a càrrec de l’Orquestra Costa Brava. A les onze, aquesta orquestra oferia una serenata a la
plaça de l’Església. I la mateixa
orquestra tancava els actes
d’ahir divendres amb un ball de
nit. A la mitja part es van escollir l’hereu i la pubilla 2005.
Pel que fa als actes previstos
per avui, les activitats començaran a les nou amb jocs de cucanya al parc de la Sardana. Al
llarg de tot el dia, a la piscina
municipal, s’organitza una festa
aquàtica amb inflables. A les
tres hi ha previst un torneig de
tir al plat. Ja al vespre, al parc
Prudenci Bertrana hi ha prevista una cursa d’ases seguida d’una passejada infantil amb
aquests animals.
Tancarà els actes d’avui dissabte el grup La Banda del Drac
que posarà música a un gran
ball que se celebrarà després
del sopar popular.

TORDERA

Una cercavila i una xeringada infantil
protagonitzen la jornada de Festa Major
Jocs de cucanya, una activitat aquàtica i una cursa d’ases són els principals actes d’avui

IRIS

NENS. Van ser els protagonistes del matí amb unes activitats exclusivament destinades a la gent jove.

Fi de festa

Demà diumenge finalitzarà la
Festa Major d’enguany amb tres
activitats esportives. A les deu,
al riu Tordera, se celebrarà el I
Torneig de vòlei platja 3x3 Vila
de Tordera. El pavelló poliesportiu municipal acollirà un torneig de bàsquet de Festa Major
i, finalment, al Camp Municipal
d’Esports hi ha previst un partit
de futbol entre el CF Tordera
(primera regional) i el Vilassar
de Mar (tercera divisió). Amb
aquests actes es posarà fi a les
celebracions que van començar
el passat 19 d’agost.
Al llarg d’aquests dies s’han
organitzat tot tipus d’activitats
lúdiques, culturals i esportives.
La música també ha tingut un
paper destacat amb la participació de diverses orquestres i cobles i l’actuació de grups de diversos estils.

IRIS

PUBILLES I HEREUS. Van ser rebuts al parc de la Sardana.

IRIS

IRIS

XERINGADA. La calor va contribuir que l’activitat fos un èxit.

CERCAVILA. La gresca i la xerinola van estar presents durant tota la jornada.

TOSSA DE MAR

BLANES

La galeria d’art Joan Planellas acull
l’exposició «La duda del Zahorí»

El grup de teatre El Mirall ha
participat en un festival a Tunísia

J.Meléndez, Tossa de Mar.

La galeria d’art Joan Planellas de
Tossa de Mar inaugura avui dissabte a les vuit del vespre l’exposició de Rómulo Royo La
duda del Zahorí. Royo és un artista jove de Saragossa, fill de
l’il·lustrador de cómics Royo, establert a Barcelona. La mostra
es podrà visitar fins al proper 16
de setembre i l’horari de visita
és tots els dies d’onze del matí a
dos quarts de dues i de sis de la

tarda a dos quarts de deu de la
nit. La duda del Zahorí és la darrera de les exposicions que acull
aquesta prestigiosa galeria
d’art, situada al costat de la plaça
de l’Església. Fins ara, s’hi han
exposat representacions d’artistes de talla mundial. L’anterior
exposició a la de Royo era la del
pintor Antoni Amat. En aquest
sentit, era la primera vegada que
l’artista, establert a Blanes, exposava a la comarca.

Representants d’una dotzena de països hi han format part
Jordi Meléndez, Blanes.

El gup de teatre El Mirall de Blanes ha participat al Festival
Euro-Méditerranéen du Théâtre de la Jeunesse, que ha tingut
lloc a Tunísia entre els dies 17 i
23 d´agost. Aquest festival té
una peridiocitat bianual i enguany celebrava la seva quarta

edició. El Mirall va ser convidat
a participar-hi després de l’actuació que el grup va fer en el Fitag (Festival de Teatre Amateur
de Girona) el mes de setembre
de l’any passat. En total han estat els grups d’una dotzena de
països els que han pogut mostrar els seus treballs en aquest

festival. Algèria, Líbia, Líban, Síria, Tunísia i el Marroc han
representant el mon àrab.
França, Bèlgica, Croàcia, Anglaterra i Itàlia, juntament amb
El Mirall, han representat Europa. El Mirall va representar
Lorca, sang i fetge a la Universitat de Cartago.

