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Una agressió a un guarda entela el Cap d’Any

Divisió d’opinions per la festa feta a l’envelat de la zona esportiva

J.M.G.

L’arribada del Cap d’Any a
l’envelat de la zona esportiva va
ser polèmica no pas per la festa
que va organitzar el col·lectiu
La Medusa,   que es va celebrar
fins quasi les set de la matinadai
en què tot va anar com estava
previst, segons alguna de les
persones que van poder-hi
assistir amb una de les buscades
entrades.

La polèmica va estar fora
perquè molta gent es va quedar
sense poder anar a la festa per
falta d’entrades. L’aforament de
l’envelat es va limitar a 900
persones i es va vetar els menors
de 18 anys a causa del sistema
de barra lliure.

Les entrades es van posar a
la venda dijous 28 de desembre
a l’Espai d’Entitats del carrer
Sant Joan, i el mateix dijous es
van esgotar en una hora segons
una nota que va remetre La
Medusa als mitjans de
comunicació divendres al matí.

Dijous, segons Xavi Ribera,
membre de l’organització, es
van posar a la venda unes 400
entrades. La resta s’havien
repartit entre el teixit social de
l’entitat, afegeix Ribera, qui
també diu que la festa va anar
molt bé, tret de l’incident amb
el guarda de seguretat quan
ja s’havia acabat tot.

Les queixes dels qui es van
quedar fora se centren en el
sistema de distribució d’aques-
tes  900 localitats i també del fet
que tothom no va tenir les
mateixes oportunitats per

aconseguir l’entrada, i més quan
la festa es fa en un espai
subvencionat per l’Ajuntament
del qual en fa ús un col·lectiu
privat. A aquest respecte, Xavi
Ribera diu que ens sap greu
que algú es quedés fora, però
hi ha un aforament i la
seguretat és molt important.
El membre de La Medusa creu
que la demanda va superar
l’oferta, i això li hauria pogut
passar a qualsevol societat que
ho hagués organitzat, i
aquesta vegada hem estat
nosaltres.  Tot això és
consequència de la supressió de
la festa que es feia al Pavelló
Poliesportiu del Garraf.  Això
ha fet que es reduís considera-
blement l’espai festiu i l’over-
bookin es traslladés a l’envelat
municipal de la zona esportiva i
a l’Escorxador.

Incidents en acabar
La rebuda del nou any a

l’envelat de la zona esportiva va
ser un èxit d’organització.
Només un incident a les
acaballes de la celebració va
enfosquir una nit que havia
transitat sense incidents.

Al voltant de dos quarts de
set de la matinada, quan els
organitzadors estaven plegant
veles, un grup format per una
dotzena de persones van intentar
entrar a l’envelat.

El guarda de seguretat els ho
va impedir perquè la nit ja havia
arribat a la seva fi, però algunes
de les persones van agredir el
guarda, que va sofrir alguna

contusió que no va impedir que
continués el seu torn de guàrdia.
Nosaltres ens en vam adonar
quan va entrar el guarda i li
vam veure la cara, diu Ribera.

 300 persones a l’Escorxador
Els Falcons i Desperta van

rebre l’any nou a la Zona XXI
(l’Escorxador). 300 persones
van omplir el recinte, d’afo-
rament limitat, en una festa que
va acabar a les set del matí del
dia 1 de gener. Segons Carles
Borrell, dels Falcons, tot va
anar bé, sense cap incident.
Cal dir, però, que algunes
persones es van quedar sense
entrada ja que l’aforament era
limitat i no podiem fer-hi res,
diu Carles Borrell.|

Els qui van aconseguir una entrada s’ho van passar d’allò més bé a l’envelat FDG / RITALa Zona XXI va acollir 300 persones FDG / RITA

Contrapunt

Els més ‘valents’ del Cap d’Any

Per tercer any consecutiu, els habitants de la platja de la
República (sota el Xalet del Nin) es van llançar a l’aigua a la
una del migdia del dia 1 de gener.

La remullada festiva va reunir al voltat de setanta persones,
que no van tenir cap mania a l’hora de despullar-se per entrar
a l’aigua. Alguns anaven disfressats i d’altres portaven el vestit
de bany per a l’ocasió. Després de la breu capbussada els
esperava un aperitiu per escalfar el cos. L’any que ve la platja
de la República tornarà a ser l’escenari d’aquest acte,  que ja
s’ha convertit en una tradició.
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