Torciera comen~
una festa major amb
més ades ad~ts
aljovent
o lORDERA.- Els habitants de Tor-

"lter:n=ome~n avúiacelet,rar

la festa major, que en aquesta
edició aposta per una progratn~ció~deQicada especialment
aIjovent, amb un major nombre de concerts, i activitats com
una botifarrada popular.
Segons explica la regidora de
Festes de la localitat, Maria Ángels Cayró, «aquest any, amb la
coHaboració del consell de la
joventut, s'han programat més
actes adre<ratsal sector més jove
de Todera». EIs actes programats per a la festa s'inicien avui
amb el musical «La legió d'honon> a carrec de l'Associació
Cultural i Recreativa Pere Cot,
al teatre Clavé, i una cantada
d'havaneres del grup Port Bo, a
les onze de la nit a la pla<rade la
Vila.
.
El dia fort de la festa major
de Tordera arriba dissabte, amb
el correfoc dels diables de Tordera, seguit del pregó a carrec
de l'actor Enric Majó, popular
darrerament per la seva col· laboració a la serie Nissaga de poder, de TV3. Tot seguit es portara a terme el ball popular a
la pla<ra de la Vila, que aquest
any sera animat per la coneguda orquestra Cimarrón, i s'aeabara amb una festa de l'escuma organitzada pel Consell
Municipal de Joventut.
La baixada de earretons de
diumenge és un aete que s'ha
convertit en un deIs més tradicionals de la festa i que arriba aquest anya la seva vuitena
edició. Aquest esdeveniment,
organitzat també pel Consell
Municipal
de Jqventut, en
aquesta ocasió eompta amb el
suport d'altres entitats cíviques.
El mateix dia, l'orquestra Maravella oferira dos balls popu-'
lars, a les vuit de la tarda i a rnitjanit, i una audició de sardanes
'a les onze de la nit.
Dilluns, el ball anira acarree
de l'orquestra Montgrins, i dimarts a l'envelat es portara a
terme la proclamació de l'hereu i la pubillade Tordera amb
la banda musical Blanes Orquestra.
La festa finalitzara dimecres
vinentamb un sopar popular a
l'envelat seguit &un ball en el
qual actuara el eonjunt El Tren
de la Costa. M.ONTSE VlLA

