• Festa major de Tordera

La comissió de
festes amplia els
actes destinats al
públic més jove
S'ha afegit un segon concert a la programació
C.ROCA
TORDERA

a principal novetat de la
festa major de Tordera d'aquest any és I'ampliació, per part de la comissió de festes, deis
actes dirigits al públic més jove.
Així, segons explica la regidora
de Festes de l'Ajuntament, Ma. Angels Cayró, «des de sempre la comissió de festes ha tingut la inquietud d'aconseguir que el jovent
participi a la festa. Aquest any, amb
la col'laboració del consell de la
joventut, s'han programat més actes adrec;:ats a aquesf sector. Així,
a banda del ball popular i la festa
de I'escuma, s'ha coilVocat una segona nit jove amb un ball més, i una
botifarrada popular que es fara de
matinada, tot aixo el dia 20. Pel
dia 23 s'ha programat un cercatasques que acabara al Parc Prudenci Bertrana amb una discoteca mobil». El cercatasques és una
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iniciativa del consell de joventut
«que ha estat recolzada per la comissió de festes i que consisteix a
fer una ruta pels diferents bars de
la vila. Cada bar coHaborador ofereix una consumició que potser un
refresc, un entrepa, una tapa o un
cafe». A més, cada participant porta una samarreta identificativa de
I'acte i mentre es fa la ruta, la gent
va acompanyada d'un grup de percussió que hi posa I'ambient.
Altres canvis que s'han fet són
més puntuals, com el fet que abans
la nit jove estava amenitzada per
la Salseta del Poble Sec i aquest
any ho estara per la Cimarrón. «També hem unificat en una sola nit la
proclamació de la pubilla i I'hereu,
que anteriorment s'escollien en nits
diferents. Segons explica la regidora, «des que es comenc;:a a programar la fe sta és té en compte no
beneficiar només uns sectors d'edatoTot al contrari, procu rem que el
ventall d'activitats sigui n valides per
a tothom. El sopar popular, per

La comissió de festes
esta formada per
representants de
diferents entitats a
més de pubilles i
hereus d'anys
anteriors i de ve'fns

exemple, aplega un gran nombre
de joves i grans que es traben per
fer c10enda de la festa major. Pero
també és cert que en els darrers
anys s'organitzen potser més actes
per a ells».
La comissió de festes, formada
per una vintena de persones, és la
que prepara el gruix de la festa Esta
integrada per representants d'entitats de Tordera, a més de pubilles

i hereus d'anys anteriors, i de persones que, a títol personal, decideixen col·laborar. «A més de tenir
representants de cada entitat, hi lía
diferents associacions que organitzen actes per fer la festa més Ilu'¡'da. Per exemple, I'ACR Pere Cot
cada any representa una obra de
teatre i ara presenten un nou musical, La legió d'honor, que es podra
veure al teatre Clavé».

