~Jordi Pérez Salmerón, de 18 anys,
és proclamat nou hereu de Tordera
"- Va ser elegit dissabte a la nit, durant el ball de ¡esta major
FRANCESCSANTLAGO

• Tordera.- El jove de divuit anys Jordi Pérez Salmerón va ser proclamat dissabte a la matinada nou hereu de Tordera en substitució de Josep Alzina. L'acte
de proclamació de l'hereu,
que es va fer en el transcurs
del ball de nit amb l'orquestra Marina, va tenir com
cada any molta assistencia
de públic. Jordi Pérez no
va amagar en cap moment
la seva satisfacció i, un cop
a baix de l'escenari, va ser
felicitat tant pels amics com
per la familia. El nou hereu
de Tordera és estudiant
d'enginyeria de telecomunicacions i la seva principal
afició és la música, ates que
és un deIs components del
grup musical Brash de Tordera.
Jordi Pérez va ser proclamat hereu en un acte en
que van col'laborar els actors de l'Aula Municipal de
Teatre. El fins ara hereu,
Josep Alzina, es va acomia-

r--

dar del dmec amb paraules
d'agrai"ment a la seva famÍlia, als dos cavallers d'honor
-Jordi Pujol i Xavier Borders- i a la mateixa pubilla.
Ahir, a l'hora de tancar
aquesta edició, encara no
s'havia revelat el nom de
la nova pubilla que recollira
la banda que fins ara portava
Ariadna Borrell.
Tots els actes organitzats
en el marc de la festa major
de Tordera s'han celebrat
en un autentic ambient festiu i amb una notable participació ciutadana. EIs dos
concerts de tarda -tant el
de divendres, amb l'orquestra Maravella, com el de dissabte, amb I'orquestra Marina- van omplir l'envelat.
Dissabte, un deIs actes més
multitudinaris va ser el castell de focs. Milers de persones van seguir durant uns
vint minuts l'espectacle pirotecnic, que aquest any va
anar a carrec de la Pirotecnia Catalana.
Ahir, diumenge, la mai-

nada va tenir el seu punt
de trobada en el concurs de
castells de sorra, que es va
celebrar als platans del carrer Puigvert. Dies abans de
la festa major, pero, molta
gent va voler aprendre les
tecniques més importants
per construir castells de sorra i es va apuntar a uns
cursets. Una altra de les activitats que van aplegar més
públic va ser la cloenda del
curset de sardanes organitzat per l'associació La Nostra Dansa. Com sempre, la
popular Carrera del Cós va
centrar bona part de la jornada de dissabte. Aquesta
cursa és un deIs actes més
tradicionals de la festa major
de Tordera i aquest any va
aplegar 268 participants de
totes les edats. Pel que fa
al concurs de pintura rapida,
el jurat va decidir atorgar
el premi a I'artista Ha Puig.
Diversos actes infantil s i un
sopar popular a I'envelat posen avui el punt final a la
festa.

