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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 11 D’AGOST DEL 2015

El concurs de castells de sorra tornarà a ser un dels actes indispensables de la festa major de Tordera, que es fa en honor de sant Bartomeu ■ FRANCESC PASCUAL

Diego Cortés farà el pregó
de la festa major de Tordera
a El guitarrista serà al seu poble natal el dia 23 d’agost a El concurs de castells de sorra i la

carrera del cós seran alguns dels actes destacats en les celebracions en honor de sant Bartomeu
Ll.A.
TORDERA
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Tordera ja està immersa
de ple en la festa major en
honor de sant Bartomeu.
Aquest any, però, un dels
atractius principals residirà en la figura del pregoner. I és que, el 23 d’agost,
el guitarrista Diego Cortés
serà l’encarregat de llegir

el text central de la festivitat. Cortés té una extensa
carrera musical al costat
de la seva guitarra que l’ha
portat a tocar arreu del
món, i al llarg dels anys ha
pogut compartir cartell
amb altres figures musicals de renom internacional com ara Carlos Santana, Celia Cruz, The Ramones, Mike Oldfield, Philip

Catherine, Larry Corriel i
Paco de Lucía.
D’altra banda, tampoc
hi faltaran activitats tan
tradicionals dins del programa de festa major com
ara el concurs de castells
de sorra, el dia 20 d’agost, i
la carrera del cós, que se
celebrarà el 24 d’agost.
Sense anar tan lluny, però,
aquest divendres les bar-

raques portaran a Tordera
un dels grups del moment:
Blaumut. El dia 20 d’agost
a la nit, a banda de la cantada d’havaneres, també
hi haurà la presentació
dels candidats a hereus i
pubilles del 2015. L’endemà, entre altres activitats,
tindrà lloc el cercatasques
amb la xaranga This-tracció i la Colla de Diables de

Tordera. El dissabte 22
d’agost, algunes de les activitats previstes inclouen
la cercavila infantil, la festa de l’escuma i l’actuació
de les Colles Castelleres de
l’Alt Maresme i els Vailets
de l’Empordà. La jornada
finalitzarà amb el concert
de Búhos i un dels grups
guanyadors del concurs de
bandes locals. El diumen-

ge dia 23 d’agost, a la tarda, serà el moment de saber quins torderencs seran proclamats hereu i
pubilla del 2015. Tot seguit, s’iniciarà l’espectacular correfoc pels carrers del municipi amb la
Colla de Diables de Tordera. L’endemà, el dilluns
dia 24, a les onze del matí
hi haurà el tradicional ofici solemne a la parròquia
de Sant Esteve, que donarà pas a l’acompanyament de la colla de geganters i de grallers de Tordera fins al camí ral. La diada es completarà a la nit
amb els focs artificials. Un
dels darrers actes de la
festivitat serà la vintena
edició del sopar popular i
el ball, que tindrà lloc a la
pista de l’Amistat el dimecres 26 d’agost. ■

