
Sant Joan estrena la plaça de Beatriu 
de Claramunt per a la seva festa

Ester Garduño, a Sant Joan fèlix

París la Nuit 
amenitzarà la 
revetlla, al parc de 
la Quadra d’Enveja

Bordegassos, 
Falcons i Desperta! 
rebran també la 
Flama del Canigó

// REDACCIÓ

Amb la presentació del 
programa, l’AV de Sant Joan 
encetava divendres passat 
la festa de Sant Joan 2009. 
Amb la festa del foc i la re-
vetlla com a actes centrals, 
l’Associació convida a par-
ticipar els veïns perquè el 
secret de l’èxit d’aquesta festa és 
només vostre. Per això, també, 
el programa, que per segon 
any signa Quetxua a la porta-
da, fa un homenatge a la gent 
de l’Associació, alguns d’ells, 
aplegats a la fotografia de 
contraportada.

Els 12 morterets, dimarts 
al migdia, donaran pas als ac-
tes previstos, que no diferei-
xen dels d’altres anys, però 
s’han volgut millorar, diu 
la presidenta de l’AV, Ester 
Garduño. L’arribada de la Fla-
ma del Canigó, a les set de la 

vetat és que aquests actes es 
traslladen a la plaça Beatriu 
de Claramunt. És una pla-
ça gran i desaprofitada, 
on no hi havíem fet mai 
res. La nostra idea, diu 

Garduño, és promocionar 
una mica totes les places 
del barri. Els veïns acabaran 
la festa el 4 de juliol, amb una 
excursió per veure el festival 
d’havaneres de Calella.

tarda als jardins de Francesc 
Macià,  es reforça amb la par-
ticipació dels Bordegassos de 
Vilanova i el Falcons. A més, 
serà l’associació Desperta!, 
que reivindica Sant Joan com 
la festa nacional dels Països 
Catalans, qui farà i llegirà el 
manifest.

Des dels jardins sortirà el 
Correfoc, a dos quarts d’onze 
de la nit del 23. Aquest any, 
a més del Ball d’Enveja hi 
participaran els Diables de 
Vilanova i els Diables Ítaca. 
Ells mateixos seran els encar-
regats, quan arribin a la Tor-
re d’Enveja, d’encendre amb 
la Flama del Canigó la tradici-
onal foguera. Allà mateix hi 
haurà, cap a un quart d’una 
de la matinada la revetlla, 
amb l’orquestra París la Nuit. 
L’AV Sant Joan, amb l’Assem-
blea de Joves, mantenen la 
revetlla alternativa, però a 
les pistes de Ribes Roges. És 
un acte que es farà per quart 
any, davant l’evidència que la 
gent, especialment els joves, 
baixen a la platja pel solstici 
d’estiu. És una revetlla que 
funciona molt bé, com a 
alternativa per tipus de 
música, ambient i preus al 
que fan a les guinguetes, 
diu la presidenta. Hi tocaran 
grups de la comarca i rema-
tarà la nit els DJ La Factoria, 
fins a la matinada. El pro-
grama del dimecres, diada 

de Sant Joan, comença amb 
la missa solemne a la parrò-
quia del barri, al migdia. Ja 
a la tarda, l’AV ha organitzat 
la Tarda Infantil, amb jocs 
tradicionals de cucanya, a 

dos quarts de sis. A les set hi 
haurà el Concurs de rom cre-
mat (amb inscripcions fins 
a aquella hora) i, una hora 
més tard, havaneres amb el 
grup Havaneres Xató. La no-
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Paral·lelament a la pre-
sentació de la festa de Sant 
Joan i a la preparació dels 
actes, el centre cívic del 
barri acull l’exposició Mira 
què fem. És la cloenda del 
curs, amb una mostra de 
les activitats i cursos que 
acull l’edifici dels jardins 
de Francesc Macià, tot just 
acabat de remodelar.

El centre ha quedat 
molt maco, però conti-
nua sent petit, es lamen-
ta la presidenta de l’AV, Es-
ter Garduño. Hem de fer 
peripècies per encabir 
les activitats. L’associació 
de Sant Joan és una entitat 
que tradicionalment ha 
ofert un ampli catàleg de 
tallers i cursos per al veï-
natge. L’any passat va no-
tar una davallada, a causa 

L’apunt

del trasllat per obres a la 
parròquia de Sant Joan 
que s’ha mantingut 
aquest primer trimes-
tre. Ara que s’ha recupe-
rat el ritme, s’han incor-
porat propostes noves 
amb èxit, com el pilates-
ioga, perquè al costat 
de les puntes de coixí 
o els cursos de sempre, 
intentem oferir coses 
noves que puguin inte-
ressar altres persones. 
Una iniciativa que es veu 
frenada, diu la presiden-
ta, per la manca d’espai 
els ha impedit fer tot allò 
que voldrien. La solució 
passarà, quan es faci, 
per la construcció d’un 
nou equipament sota els 
habitatges dotacionals a 
l’actual pàrquing del CAP 
de Sant Joan.

Un centre cívic petit
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La festa a l’Ermita torna 
aquest cap de setmana amb 
dues cites centrals: el festival 
de ball de demà dissabte i el 
concurs de paelles de diu-
menge. La festa, muntada 
per Alfonso Rosal, dels Ami-
gos de la calle Lepanto, s’ha 
vist enguany afectada per 
la situació econòmica, però 
recupera la missa rociera, a 
càrrec del Centro Cultural 
Andaluz Rafael Alberti.

Unes 150 persones inter-
vindran al festival de demà, 
que començarà cap a les deu 
de la nit, al parc de la Qua-
dra d’Enveja, just al costat 
de l’Ermita de Sant Joan. Hi 
participen els quadres de ball 
del Rafael Alberti, l’Estudi de 
Dansa de Rosa Mari González 
i Carme Gatell, l’acadèmia 
Flow Center amb una gran 
show, i diverses parelles del 
Club de Ball Esportiu Dance-
Garraf. 

El festival acabarà amb el 
públic a la pista ballant amb 
la discoteca mòbil de Salva 
Montiel.

Diumenge, els actes es re-
prendran a la una del migdia, 
quan el rector de la parròquia 

Festival de ball i concurs de 
paelles a la festa de l’Ermita

El concurs i les paelles són l’acte central de la festa diari

La crisi es nota i 
els organitzadors no 
poden assumir una 
part de la revetlla

de Sant Joan, Agustí Panyella 
dirà la missa, que cantarà el 
cor Raíces del Sur del Centro 
Rafael Alberti. La missa rocie-
ra és un acte que es recupera 
gràcies a l’acord d’Alfonso 
Rosal, ànima de l’organit-
zació, amb el Centro, que 
enguany s’encarregaran de 
portar el bar. 

Després es començaran a 
cuinar les paelles, les popu-
lars i les que es presenten a 
concurs. De grosses se’n fa-
ran dues per a 200 persones, 
i n’hi haurà un parell més 
d’un centenar de racions. A 
més, totes aquelles que optin 
als trofeus del concurs. Els 
guanyadors rebran els pre-
mis cap a les sis de la tarda, i 

una hora més tard, hi haurà 
l’actuació dels dracs Bessons 
de la Geltrú i una gimcana 
organitzada pel parc infantil 
La Moixaina.

Aquest any, però, la revet-
lla de Sant Joan, del dia 23, no 
compta amb la col·laboració 
de la festa de l’Ermita. 
Aquesta festa es fa gràci-
es als patrocinadors, ni 
posa diners l’Ajuntament 
ni en posen els veïns i ara 
la cosa no està per dema-
nar diners, diu Alfonso Ro-
sal. Feia quatre anys que 
col·laboràvem amb l’As-
sociació de Veïns de Sant 
Joan en la revetlla; quan 
ho hem pogut fer, ho hem 
fet; aquest any no pot ser.
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