Celebren la
festivitat de Sant
Pone; a Tordera
La inestabilitat del temps no va impedir un
bon desenvoiupament deis diversos actes
FRANCESCSANTLAGO

• Tordera.La inestabilitat del temps no va impedir
ahir que se celebrés amb completa normalitat la festivitat
de Sant Pon<;, amb el tradicional aplec de sardanes. Tot
i que el dia va comen<;ar amb pluja, els torderencs van
comen<;ar a ocupar el bosc de Sant Pon<; des de primera
hora del matí per reservar-hi espai per dinar.
La comissió de festes de
I'Ajuntament de Tordera va
decidir seguir la pragramació d'actes prevista al peu
de la lIetra, si bé es va
anuHar el ball de tarda. L'Aplec de Sant Pon<; aquesta
vegada no va reunir tanta
gent com en altres edicions,
pero I'esplanda de I'ermita
es va omplir durant tot el
dia.
Els actes de la festivitat
van comen<;ar a fer-se a dos
quarts de 12 del matí amb
una cercavila amb els gegants de Tordera, i posteriorment es va fer la benedicció de les rases i es
va celebrar I'ofici solemne
i la processó davant de I'ermita. Precisament, la processó va ser un deIs actes
més multitudinaris de la festa. Després, la cobla orquestra Blanes va interpretar un
repertori de tres sardanes
davant de l'ermita. Tot i que
abans de dinar van caure
quatre gotes, la gent no es
va espantar per aquestes inc1emencies del temps i va
col,locar tendals de plastic
damunt de les taules. «Cada
any per Sant Pon<;plou una
mica, pero aixo mai no ens
ha espantat, als torderencs,

i ens hem mantingut sempre
fidels a la celebració d'aquesta festa tan tradicional
i que sentim tan nostra», CQmentava una de les moltes
persones que ahir van passar
el dia al bosc de Sant Pon<;.
, ,
800 plats d arros
Un deIs principals atractius de la festivitat de Sant
Pon<; és la gran paella d'arros que durant tot el matí
elaboren els membres de la
comissió de festes de I'Ajuntament. Tot j que en altres edicions s'havien arribat
a repartir prop de dos mil
plats d'arros, I'organització
va creure que arran de la
inestabilitat del temps I'afluencia de públic seria menor, i per aquest motiu es
va elaborar una paella per
a vuit-centes persones. Tot
i aixo, encara hi va haver
gent que es va quedar sense
poder tastar l'arros. La majoria de comensals van destacar la bona qualitat de l'arros. Per fer la paella es van
utilitzar uns noranta kilos
d'arros, entre els moIts altres
ingredients típics per fer
aquest plat. Els encarregats
de tastar I'arros abans de
servir-lo van ser I'alcalde de

la població i el primer tinent
d'alcalde, Jaume Romaguera i Joan CarIes Garcia, respectivament, i la pubilla de
Tordera, Sara Xampeny.
Després de dinar, les activitats previstes van continuar amb l'audició de sardanes que van oferir les Cobles Costa Daurada i Blanes.
En altres edicions aquest era
I'acte més multitudinari de
la jornada,' pero ahir es va
haver de conformar amb I'asistencia d'un públic for<;a
considerable pero no tan
nombrós com en altres ocasions.

A l'esplanda de I'ermita,
s'hi van instal'lar durant tot
el dia d'ahir parades d'artesania, de productes de xurreria i deIs' ah.imnes de les
escoles de Tordera, que recollien diners per al viatge
de fi de curso
Desde fa ja for<;a anys,
els joves de la població acosturnen a acampar al bosc
de Sant Pon<; la nit abans
de la celebració d'aquesta
festivitat, pero enguany es
van veure amb I'ensurt de
la pluja, que va comen<;ar
a caure a última hora de
la tarda. Tot i aixo, fon;a

joves van optar per afrontar
la inestabilitat del temps i
passar la nit d'acampada per
mantenir la tradició. El
nombre de participants en
aquesta acampada no ha estat calculat, tot i que en comparació amb el de I'any passat ha estat molt inferior.
En l'edició anterior, el Consell Municipal de Joventut
va organitzar per a la nit
un concert de rack, tot i
que aquest no va tenir gaire
exit i per aquest motiu no
s'ha continuat fent. L'ermita
de Sant Pon<; és una de les
més emblematiques de la

població, i cada any és tradicional celebrar-hi la festivitat amb I'organització
d'un aplec de sardanes i un
dinar. Els orígens d'aquesta
festa es desconeixen, i ningú
no sap precisar qua n es va
comen<;ar a celebrar tal com
es coneix avui. «la festa de
Sant Pon<;és una de les tradicipns més antigues que té
Tordera, pero no se sap
quan es va comen<;ar a celebran>, comentaven membres de la comissió de festes
de l'Ajuntament, entitat que
s'encarrega d'organitzar la
festivitat.

