La festa major de Sant Barto~eu
presenta un~programa classic amb
.. algunes novetats per als joves
El teatre de Pere Cot obrira dimecres els actes
FRANCESC

SANTIAGO

• La festa major de Sant Bartomeu de Tordera presenta algunesnovetats. La comissió de
festes segueix apostant per un
programa més aviat classic,pero
aquest any hi haura novetats sobretot pel que fa a les activitats
dedicades especialment a la gent
jove. La festa comenCiaI"adime-.
eres amb la inauguració de l'exposició de fotografia naturalista
-un acte del grup ecologista
CADMA- i la representació de
l'obra La legió d'honor, a carree
de l'Associaci6 Cultural i Recreativa (ACR) Pere Cot. Dijous
hi haura la multitudinaria can- .
tada d'havaneres a la pla~ de
l'Església i la presentaci6 de les
noies i nois que opten a ser pubilla i hereu. A partir de divendrescomen~a
la traca forta.
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Es fara el més que· tradicional
homenatge als avis de més edat
de l'Esplai de la gent gran i·La
Banda del Drac actuara a la pla~. La ni( acabara amb una botifarrada popular organitzada
pel Consell de Joventut. Dissabte sera rinici oficial i la jornada
festiva es passara íntegrament
al carreroSortiran els artistes que
participen al concurs de pintura
rapida i la colla de geganters
faran la cercavila pel centre del
poble. El correfoc, l'exhibició
castellera i el pregÓdes del balcó
de l'Ajuntament són el gran espetee de la nit. Després de molts
anys s'ha suprimit l'actuaci6 de
La Salseta del Poble See i aquest
any actuara a la pla~ l'Orquestra ~imarron. Totplegatper acabar amb la festa de l'escuma.
El"nom del pregoner encara es
manté en secret i es fara públic
. aquestasetmana.Apartirdediumenge tomaran els actes més
tradicional i l'envelat prendra
més protagonisme. Les orquestres de la festa major seran la
Maravell ....:.unanovetat-,
la
Montgrins -ja tradicional- i
la Blanes Orquestra, que sempre
_ fa un bon paper. La baixada de
carretons i la tradicional carrera
del cos centraran l'atenci6 al
Camí Ral. La festa del patr6,
eldia 24,comen~a de bon matí
amb la despertada popular. Per
primer any,la pubilla i l'hereu
s'escolliran la mateixa nií, per
la festa de Sant Bartomeu. 1 els
actes acabam dimecres amb el
. sopar popular a l'envelat.El
Oub Filatclicíad unhomenatge
a la selecci6 espanyola d'hoquei
sobre patins i elsjoves han pre:~t un Cercatosques, una ruta
pels baIS i locaJs noctums.

