Sant Andreu tanca les festes
velnals amb l'elecció de la pubilla
illnconcert de Diego Cortés
F.S.

--. EIs velnats de Sant Andreu,
SantJaumei~as~artívantancar ahir les festes amb un concert
amb el conegut guitarrista !orderenc Diego Cortés, líder de
la banda Jaleo. Precisament, el
grup va tocar fa unes setmanes
a l'escenari del Teatre Ateneu
Clavé, on va presentar l'últim
treball. Les festes velnals de Sant
Andreu s'han tancat amb una
gran participació. La jove Irene
Castilla va ser escollida dissabte
a la nit nova pubilla del barrio
Castilla és, automaticament,
candidata a pubilla del poble.
Les dames d'honor són Eva
~ena i Sílvia Cava. L'acte va
ser presidit per l'alcalde, Joan
Carles Garcia, que va felicitar
els velns per la gran participació
en tóts els actes. Els responsables
de l'associació de velns del barri
es van mostrar dissabte a la nit
molt satisfets pel bon desenvoluparnent de les activitats. Les
festes de Sant Andreu, Sant Jau-

me i ~as ~artí van comen($ar
la revetlla de Sant Joan amb un
ball a l'aire lliure.
Aquest proper cap de setmana
sera el tom del velnat de Sant
Pere, que també organitza les
festes del patró. Les activitats
comen<5arandivendres amb el
sopar popular i un concert amb
grups de la població. Les havaneres, els balls, l'elecció de la
pubilla, els actes esportius, la sardinada i les activitats per la mainada centraran les festes de Sant
Pere. A Tordera han arrelat amb
for<5ales festes velnals. També
les celebren Fibracolor, Sant
Tou i Vallamanya. La festa més
antiga, pero, és la del velnat de
Sant Daniel, que se celebrara
com cada any el primer cap de
setmana del mes d'agost. Totes
·aquestes festes que s'orgartitzen
als veihats serveixen per comen<5ara fer' boca mentre els vems
esperen l'arribada de la festa major de Sant Bartomeu, el 24
d'agost.

