La pla~a bull de gent
FRANCESCSANlLAGO

• L'inici de la festa major de Sant Bartomeu va ser apoteósico Un espectacular
correfoc de la colla de diables Pere Botero
va donar pas a I'exhibició castellera deIs
La colla de diables Pere Botero s'hi va vol~r lluir per celebrar el cinque aniversario El
correfoc de divendres va superar
el d'anys anteriors, peró la part
més suculenta va arribar a la
pla~a de l'Església, amb un espetec final de foc i !lum. No
va donar temps ni a respirar que
ja s'enlairava el primer castell

Xiquets de Vilafranca. Divendres, la pla~
de l'Església va bullir de gent en I'inici
. oficial de la festa, que s'acabara dimarts
que ve amb el sopar popular. La Salseta
del Poble Sec va fer ballar un públic

de la colla deis Xiquets de Vilafranca. L'exhibici6 no va ser
massa brillant. Un deis castellers
va caure, va rebre un fortimpacte
al cap i la Creu Roja se'l va
endur a l'Área Basica de Salut.
En Pere, la Roseta i en Bartomeu, els tres gegants del poble,
van ser els encarregats de fer
el preg6 de festa major, amb
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molt entregat fins a les quatre de la matinada. L'accident d'un casteller -<jue
es.va donar un cop al cap-- i l'ajornament
de la festa de l'escuma van ser les dues
notes negatives d'una jornada pletórica.

motiu del seu dese aniversario
El pregó va consistir en un diiLleg
entre els tres gegants, que van
entrar a la pla~a per sorpresa.
EIs gegants van recordar com
se celebrava abans la festa major
ivan demanar més unió, respecte
i comprensi6 entre els torderencs, tot ressaltant els valors
d'igualtat i amistat. Com era de

EIs gegants van fer un pregó nostalgic
i van convidar els velos a ressaltar els
valors d'honestedat, seriositat i arnistat.
Avui al matí, el carni Ral s'omplira de
gent per veure baixar els carretons.

preveure, van tenir un record
per a tres persones que ja no
hi són: Joan Rabert, el regidor
que va impulsar la creació deis
gegants, Joaquirn Cairnel, la persona que va donar la cara d'en
Pere, i Teresa Font, membre de
la colla que va perdre la vida
ara fa exactament un any. El
crit de bona festa major de l'al-

calde, Joan Caries Garcia, va donar pas a una ni! de rauxa i
disbauxa amb la música de La
Salseta del Poble Seco La festa
de I'escuma, prevista per les quatre de la matinada, no es va fer
per incompareixen~a de l'empresa contractada. Una participació elevadíssima, amb menuts,
joves i grans, va marcar el primer
dia de festa major. També divendres es va inaugurar I'exposició artesanal de l'Esplai de la
gent gran i es va fer un homenatge als socis de més edat.
Ahir, la mainada va participar
al concurs de castells de sorra,
al carrer Puigvert, on més tard
es van toncar sardanes. EIs naturalistes van entregar els premis
del concurs de fotografia. L'orquestra Montgrins va oferir un
concert brillant a l'envelat. Avui,
la festa es trasllada al camí Ral,
on baixaran els carretons. És un
deIs actes més esperats, al costat
de la Carrera del Cós, que es
fara dema, día central de la festa.
L'orquestra encarregada d'amenitzar el concert í els balls a l'envelat sera la Marina. A la nit,
es proclamara l'hereu. EIs candidats s6n Carlés Vendrell, Joan
Mercader i Josep Maria Canal.

