
La comarca rebrà el nou any
2007 amb sopars i balls
Les entitats han organitzat celebracions per a tots els gustos i edats

El Tema

Les celebracions per a l’arribada de l’any nou es fan a tota la comarca FDG / M. FABRA

J.M.G.

La comarca es prepara per
rebre l’any 2007 amb celebraci-
ons,  sopars, música i balls. Les
entitats són les capdavanteres a
l’hora de celebrar l’arribada del
nou any. Cal ressaltar que en-
guany no es fa cap festa al Pave-
lló Poliesportiu del Garraf,

A Vilanova i la Geltrú, La
Medusa omplirà l’envelat de la
zona esportiva, amb un límit de
800 persones, a partir de dos
quarts d’una de la matinada del
dia 1 de gener. La festa tindrà
els DJ, Gruyere, Format, Nes-
kens & Landaburu, Las Kikas,
Walkie Talkie, Party Farrell,
Djackcarter, The Beat i d’altres
que oferiran música de tots ti-
pus fins a dos quarts de set del
matí. El nom genèric de la festa
és Tienes más peligro que Ju-
lián Muñoz jugando al Mono-
poly, il·lustrat amb un cartell en
què es pot veure la Pantoja i
Julián Muñoz i la llegenda ella
vindrà, ell... no ho sabem. Per a
les consumicions se seguirà el
sistema de self service, és a dir
cadascú es servirà la beguda al
seu gust fins que acabi la festa.
Per aquesta raó, l’entrada està
limitada als majors de 18 anys.
El preu de l’entrada és de 30
euros, i des d’ahir dijous i fins
demà dissabte, si en queden, es
poden adquirir a l’Espai d’Enti-
tats del carrer Sant Pau, 13, de
les set a les vuit de la tarda.

Els Falcons i Desperta
Els Falcons i l’entitat Des-

perta organitzen conjuntament
el Cap d’Any a la sala de con-
certs de l’Escola de Música
Mestre Montserrat (Zona XXI,
l’Escorxador). La festa comen-
çarà a dos quarts d’una de la nit

i les entrades s’han venut al Toc
al preu de 15 euros amb consu-
mició inclosa. Es tracta d’una
nova proposta per a la nit de
Cap d’Any dirigida principal-
ment als joves.

A la Blanca Subur, les dues
societats capdavanteres, El Re-
tiro i El Prado, són les que orga-
nitzen a les seves seus l’entrada
de l’any nou.

A El Retiro, a partir de les
deu de la nit, es farà un gran
sopar fins a l’hora de les campa-
nades, per rebre el 2007 amb el
cotilló. Després, ball amb l’or-
questra Fusión.

El Casino  Prado Suburense
també acollirà tothom que hi

vulgui anar prèvia reserva, a
partir de dos quarts de deu de la
nit amb el sopar, la rebuda de
l’any nou i la posterior revetlla.

A Sant Pere de Ribes són
dues les entitats que faran festes
per rebre el 2007. El Xulius

amb música de tota mena. La
festa està prevista fins a les sis
de la matinada.

D’altra banda,  el Grup d’Es-
plai Ribes (GER) fa un sopar  a
la Nau Pere Vall i Soler, la rebu-
da de l’any nou i ball.

de la matinada. Els qui hagin
pagat l’entrada tindran una con-
sumició.

La Sala Multiusos de Ca-
nyelles serà l’espai a partir de
dos quarts d’una de la matinada
de la Festa de Cap d’Any amb
molta festa. Al local municipal
de Canyelles es rebrà el 2007
amb animació brasilera, fins a
altes hores de la matinada del
dia 1.

D’altra banda, diversos es-
tabliments de restauració de la
comarca ofereixen sopar, coti-
lló i ball a uns preus que van des
dels 105 euros, al restaurant Mas
Roquer, fins al 180 euros, del
restaurant Mas Solers.|
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organitza una revetlla a partir
de la una de la matinada del dia
1 de gener a la vela instal·lada al
pati de la masia de Can Puig

L’Associació de Festes Po-
pulars de les Roquetes acull al
Centre Cívic L’Espai una festa
de Cap d’Any a partir de la una

La Medusa, els Falcons i
Desperta marcaran la pauta la
nit de Cap d’Any a Vilanova


