Torner dóna una llic;ó de com fer poble, durant
el pregó de dimecres de les festes de Tordera
,

FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.~ El pregoner de la festa major
de Tordera, Josep Enric Torner, va donar
una lli«ó de com fer poble en l'obertura
oficial de les festes, rdimecres a la nit. El

correfoc de la colla de diables Pere Botero
de la població, l'actuació deIs castellers de
Castelldefels, el pregó i la marxa de La
Salseta del Poble Sec van aconseguir que
la pla«a de l'Església s'omplís més que mai
l'estaven escoltant podia fer
el pregó, i l'alcalde, Joan
Caries Garcia, va destacar
la participació ciutadana i
es va mostrar emocionat,
ates que dimecres era la primera vegada que donava la
benvinguda a la festa en qualitat d'alcalde. Amb la pla«a
de l'Ajuntamnet més plena

'

de públic per donar inici a la festa major.
Tot i la pluja d'ahir, als actes preparats
per celebrar la festivitat de Sant Bartomeu,
patró de Tor,dera, hi va haver for«a assistencia de público D'altra banda, avui es
,que mai, Josep Enric Torner
va pronunciar un emotiu
pregó, just després de l'actuació de la colla de castellers de Castelldefels, que
va aixecar fortes ovacions
del público Minuts abans, la
colla de diables Pere Botero
de Tordera havia finalitzat
el correfoc, que es va de-

proclamara l'hereu de la població d'aquest
any, en el decurs del ball de nit, que comen«ara a la mitjaIiit a l'envelat amb l'actuació i l'animació de La Principal de la
Bisbal.

senvol1.!par pels carrers de parats, tot i que la majoria
la vila. Després del pregó, , d'ells van comptar amb molels torderencs no van tenir ta assistencia de públic, prinni temps de respirar, ja que cipalmeIit el concert de nit
La Salseta .del Poble Sec ja amb l'orquetra Maravella.
comen«ava a interpretar el D'altra banda, avui s'escoseu repertori de can«ons. - llira l'hereu de la vila, en
Ahir, festivitat de Sant Bar- el decurs del ball de nit,
tomeu, la pluja va deslluir que amenitzara La Principal
els actes que hi havia pre- de la Bisbal.

