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Gaseta del MARESME

Conce(fit el permís
d'obertura del
tocàlperà
concursos d'ocells
• L'Ajuntament de Pineda
ha concedit la llicència d'obertura del local de la seu de l'associació per a exposicions i
concursos d'ocells. Aquest local serà als baixos del bar Los
Boquerones, al carrer Vallès
de Poble Nou. Luis Gàlvez,
regidor d'Esports, ha assenyalat que la llicència fou concedida el dia vint, però ahir encara
no havia arribat als promotors
de rassòciació el comunicat
per escrit d'aquest permís,
d'aquï que algun d'ells hagués
mostratcerta impaciència, segons informà Manel Navarro.
• L'iriforme favorable per a l'obertura es decidí perquè l'objectiu era fer concursos de
cant i bellesa d'aus, era una
associació cultural amb conformitat de la Generalitat i els
veïns de l'edifici on hi haurà la
seu havien rpostrat el seu
acord amb la creació.
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S'inaugurarà durant la festa del patró, que cornença avui

Elbarri de S|ntP^
demàunano^^
Cançons, balls, teatre, concursos i esport emmarcaran Tacte central

ElMÓPUhauràde
tenir la setmana
vinent els projectes
de les obres de là
riera d'Arenys
EiMOPU haurà, de tenir la
setniàna vinent la memòria
dels projectes per al cobriment
de la riera d'Arenys perquè
doni subvencions i mitjans per
a la realització de l'obra. L'alcalde arenyenc, Ignasi Moreno, viatjà, divendres passat, a
Madrid per parlar amb el director del gabinet tècnic del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, Ricardo Pérez Ara,
que li manifestà el desig de
tenir tots els informes sobre
les obres que s'han de fer per
decidir la posició del ministeri.
Ignasi Moreno també vol que
hi participi la Junta d'Aigües
de la Generalitat, amb una
subvenció; de dos mil milions
de pessetes. Els diners que posarà enguany el municipi seran
gairebé testimonials, si es
comparen amb les anteriors
xifres, vint-i-cihc milions.

Prop de dos milions
de subvenció per a
projectes culturals
La Diputació de Barcelona
donarà prbp de dos milions de
pessetes pera projectes culturals d'Arenys, Pineda, Calella i
Malgrat. L'àrea de cultura de
la Diputació subvenciona setanta-un niunicipis de les comarques barcelonines, dels
quals els quatre abans esmentats són de l'Alt Maresme,
amb noranta-un milions de
pessetes.
Destaquen les nou-cerités,
cinquanta mil que s'han concedit a Arenys, per sobre de
les sis-cèntes cinquanta mil de
Pineda —el més habitat de la
comarca—, de les dues-centes
cinquanta.de Calella, í les cent
deu mil de Malgrat de Mar. Al
Baix Maresme s'han concedit
subvencions a les poblacions
de Mataró, el Masnou i també
a Argentona.

^si?i?^
Els organitzadors destaquen els anys d'esforços, en principi inútils, per tenir la pista àl barri. (Foto: ALBERT CABUTÍ);
enguany és l'acte central de la
festa, la inauguració d'aquesta
pista. Després de l'esmentada
«detallar les quatre barres i obrir
/à porta», com assenyalen èls organitzadors, més alegria amb un
reculí de cançons tradicionals catalanes per part de l'orquestra
Ma'rimbà a dos quarts" d'onze del
vespre. -^Els seus vocalistes,
Carme i Jordi, interpretaran els
tenies La rhàrè. Pel teu amor. El
cant dels ocells, Pirineus, L'emigrant, Jim,:Paraules d'amor. La
puntaire, Catalunya plora. La gavina i; El méu avi--.
Del recital de cançó catalana,
l'orquestrà Màrirhba passa a animar el ball de nit/ anomenat també de festa major, a dos quarts de
dotzefinsa la matinada; A la mitja
piart del ball es presentaran les
tres candidates apubilla dèl barri.
El darrer dia de les festes és diumengeu de juliol, que començarà
a les dotze del migdia amb la
UnJDop arribat tindrà lloc e]'<\ue Missa de Festa Major a la capella

• Tordera. L'esdeveniment farà una audició de sardahes i a
més esperat de la festa del barri les onze del vespre hi haurà havade Sant Pere és la inauguració de neres i r o m cremat en una vetllala pista polisportiva que després da de caire mariner. El nom del
d'anys d'esforços perfi és acaba- grup d'havaneres és, precisada, tindrà lloc demà, dissabte, a ment. Rom Cremat, que el passat
les set de la tarda. Malgrat que dia 23 d'abril actuà al«Pau Casals
'«no es véu que al darrera d'una Haíl» de Fa capital japonesa, Tòpista amb vestidors hi ha hagut quio,_ convidats per l'associació
mesos de feina, i, fins i tot, anys' japonesa d'amistat amb Catalude lluita, d'enrabiades, de viatges nya, per celebrar la diada de Sant
amuntiavall, de reunions intermi-í J o r d i í •
Dissabte dia trenta les celebranables,.de trucades líarguíssimes
sense que ningú contestés des de cions comencen a tes sis. de la
í'altra banda del fil telefònic», ta\ tarda amb una cercavila pel veïnat
com han escrit els menibres de encapçalada per les majoréttes de
l'actual junta en él butlletí de la Tordera —que tenen el seu origen
festa que s'ha fet arribar a tots els l'any 1969 i la creació tres anys
veïns; en l'artiçíe també es recor- després—, en un recorregut qüe
da altra gent que ha treballat per tindrà la sortida al parc del barri,
fer realitat el projecte —que demà per continuar pel carrer Barcelopassat ja acollirà el primer acte na, e! Nadal, i l'Avinguda Montesportiu, una exhibició de pati- senyfins eLpont dè la carretera i la
natge artístic— com són elsmern- noya pista polisportiva. V
bres de l'anterior junta directiva.
L'ACTE CENTRAL
Tanmateix la resta d'actes organitzats són els apropiats per a
una festa major. Avui, entre sis i
vuit de la tarda es procedirà a la
recollida de les plantes que yulguih participar en el concurs enguany i que seran exposades des_
de les vuit dè la nit del mateix
divendres i durant el cap de setmana de la festa major. Les categories del concurs són: fulles,
flors, cactus.
Els més joves s'afegiran a la
festa amb una representació teatral; la incògnita del títol es desvetllarà en l'últim rnoment ja que
•elis alumnes de l'escola Ignasi
Iglesias, al qual pertanyen els joves actors,, estan assajant tres
^alhora.
Per la nit dèj dia de Sant Pere es
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El veïnat de Sant Pere celebra des d'avui les festes patronals.
(Foto: ALBERT CÀBUTÍ).

de Sant Pere. Un cop acabat Tacte religiós, la Marlmba^tornarà a
tocar, en aquest cas sardanes, a
l'esplanada daVànt de,la capella.
A dos quarts de sis de la tarda hi
arribarà el teatre a l'escenari instal·lat al carrer Circumval.laciò,
on el grup de teatre «Elsveterans
de Sils» representaran l'obra «JO
seré el seu gendre», l'autor de la
qual és Jaume Villanova i Torreblanca. Explica la història dels esforços d'un jove --^Eduard, interpretat per Joan Plàcids— per
aconseguir l'amor d'una dona —,
Esperança, paper que farà Carme
Timohé— intentant per a això
atreure's el favor dels paresd'ella
—Vicenç i Rosa, Pere Capdevila i
Dolors Sors—, d'aquíque es digui
«Jo seré el seü gendre». El director serà Josep Izquierdo.
Del teatre es passa a l'esport, ja
que ja és hora de posar en ús la
nova pista del barri, i en ella tindrà
lloc l'exhibició de patinatge artístic à càrrec dels nois i noies que
componen la secció d'aquest esr
port del Club Patí Tordera. A la
mitja part s'aprofitarà pel repartiment deís premis del concurs de
pintura i plantes.
I s'arriba a la nit final de la festa
amb sardanes a les nou del vespre
que seran l'aperitiu del ball de nit,
que durarà fins a mitjanit i en la
mitja part del flual es farà la proclamació de la pubilla de Sant
Pere 1990, que serà candidata a
pubilla de Tordera en la- Festa
Major de Sant BertomeU, que tindrà lloc el mes d'agost.'El ball
durarà fins mésenllà dè la mitjanit
per cloure els tres dies de gresca
que enguany s'han vist especialment enaltits per haver aconseguit tenir là pista.

