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La Carpa i el Porró fan festa 
pels 25 anys de l’entremès

Es prepara per 
a la tarda i nit del 
dissabte 7, a la plaça 
de la Mediterrània

La Carpa i el Porró s’han convertit en elements emblemàtics de la cercavila vilanovina DIARI

// redaCCió

Ja fa 25 anys que una 
de les icones de la Platja de 
Vilanova, la Carpa Juanita, 
ensinistrada per Francesc 
Roig Toqués, i també el Por-
ró amb què bevia, van entrar 
a formar part del bestiari 
festiu de la ciutat. Ara, l’As-
sociació d’Amics de la Carpa 
i el Porró preparen una festa 
gran d’aniversari per al pro-
per 7 de juny.

La celebració començarà 
a les quatre de la tarda i no 
acabarà fins després d’una 
revetlla, a la plaça de la Me-
diterrània.

A la plaça hi haurà, de 
quatre a sis de la tarda, una 
colla d’activitats –jocs, lec-
tura de contes, inf lables i 
espectacles– animats pel 
grup Rovell d’Ou. A les sis 
s’hi concentrarà el bestiari 
que participarà a la cercavila 
commemorativa.

Per a aquest acte, els 
Amics de la Carpa han convi-
dat diverses colles amb bès-
ties marítimes: hi prendran 
part el Moll, de Vallmoll; el 
Dofí, de Barcelona; l’Anguila 
Murtrassa, de Gavà; Lo Peix, 
de Bellmunt; el Cavallet de 
Mar, de l’Hospitalet de l’In-
fant, a més de les bèsties vila-
novines. La cercavila sortirà 
de la plaça de la Mediterrània 
i es dirigirà cap a la rambla 
de la Pau per acostar-se a 
la plaça de la Immaculada. 
D’aquí baixarà el carrer del 
Gas cap al passeig Marítim 
i del Carme –que confien 

Força públic           
al Corpus de            
la Geltrú

acte litúrgic a Lledoners i nens i nens de Primera Comunió fDg/m.g.

// redaCCió

La processó del Corpus 
va congregar un nombrós 
públic dissabte a la tarda a 
la Geltrú. La pluja, que va fer 
acte de presència durant el 
matí, va permetre, però, que 
es poguessin elaborar les tra-
dicionals catifes de flors que, 
cada cop en més nombre, en-
galanen els carrers del nucli 
al pas de la processó.

La processó, encapçalada 
pels Dracs de la Geltrú, els 
Gegants i la Moixiganga, va 
aturar-se a la plaça dels Lle-
doners, on mossèn Lluís Ar-
mengol, rector de la Geltrú,  
conjuntament amb els feli-
gresos i els nens i nenes que 
enguany han fet la Primera 
Comunió, va dirigir una pre-
gària en el petit altar col·locat 
a la plaça. 

L’Associació d’Amics 
de la Carpa i el Porró 
es va crear, ara fa un 
parell d’anys, arran del 
risc que l’entremès no 
pogués tornar a sortir 
al carrer. L’entitat s’en-
carrega de garantir la 
continuïtat de la colla 
i, alhora, que entre 
els qui facin ballar els 
dos elements “hi hagi 
almenys un 50 per cent 
de persones amb disca-
pacitat”, explica Toni 
López, president de la 

Fil per randa

colla, “perquè no vo-
lem que perdin aques-
ta oportunitat de par-
ticipar a la festa i, a la 
vegada, que Vilanova 
perdi aquesta icona”. 
La colla vol dedicar a 
Francesc Roig Toqués 
aquesta festa, mort 
recentment. De fet, “el 
pare de la nostra esti-
mada Juanita” havia 
de participar en algun 
dels actes previstos, 
que finalment s’ha 
anul·lat.

garantir la continuïtat

inaugurar–. Des d’aquí es 
retornarà cap a la plaça de la 
Mediterrània.

La festa, però, continuarà 
amb un sopar popular i ma-
riner: amanida amb rossejat 
i coques. El sopar començarà 
cap a les nou del vespre i re-
unirà les colles participants 
a la cercavila, però és obert a 
tothom. Els tiquets es poden 
adquirir a través de l’Associa-
ció dels Amics de la Carpa o a 
l’Associació de Veïns de Mar, 
al centre cívic del barri.

La revetlla arriba quan vol, 
de la mateixa Rovell d’Ou, 
és l’espectacle triat per a la 
sobretaula. És una revetlla 
animada que vol rememo-
rar els balls de festa major de 
sempre, que reunien grans i 
petits del poble, però amb la 
música d’avui.


