
Sant Joan recupera la plaça Xoriguer

// Redacció

L’Associació de Veïns de 
Sant Joan introdueix en-
guany alguns canvis al pro-
grama d’actes de festa major, 
que es va presentar divendres 
passat al centre cívic. Entre 
les novetats més destacades 
hi ha la recuperació de la pla-
ça Xoriguer com a escenari 
d’alguns actes. 

Una altre dels canvis és la 
participació, per primer any, 
de dos membres dels Falcons 
a la sortida al Canigó. Aniran 
amb tres membres de l’Asso-
ciació de Veïns a buscar la 
Flama amb què s’encendrà 
la foguera de la nit de Sant 
Joan. Segons ha explicat la 
presidenta de l’Associació, 
Ester Garduño, sempre hi 
anaven membres de l’as-
sociació i  enguany, com 
a agraïment, hem cedit 
dues places a les entitats 
que ens ajuden.

El dia fort arriba dime-
cres, diu Garduño. A les dot-
ze del migdia es farà el llan-
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L’associació de Veïns celebra les festes del barri introduint alguns canvis
çament dels 12 morterets a la 
Torre d’Enveja. Ja a la tarda, 
a les  set, es preveu l’arriba-
da de la Flama del Canigó als 
Jardins de Francesc Macià, on 
es llegirà el manifest escrit 
per l’entitat Desperta!. Tam-
bé hi haurà l’actuació dels 
Bordegassos i dels Falcons 
de Vilanova i la Geltrú, per 
fer  més lluït un acte que 
va estar a punt de desapa-
rèixer i que hem revifat. 
A més, enguany s’estrena 
nova bandera de la Flama, 
diu la presidenta. 

A dos quarts d’onze de 
la nit el Ball d’Enveja sorti-
rà dels Jardins de Francesc 
Macià fent un recorregut 
pel barri amb un espectacle 
de foc i es dirigirà a la Torre 
d’Enveja, on faran un ball i 
seguidament encendran la 
foguera amb la Flama del 
Canigó. Enguany, però, la 
crisi ha fet que de les tres 
o quatre colles que par-
ticipaven al correfoc de 
l’any passat només n’hi 

hagi una, el Ball d’Enveja, 
confessa Garduño.

La revetlla començarà a 
un quart d’una de la mati-
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L’A j u n t a m e n t  d e 
Vilanova i la Geltrú ha pre-
parat un dispositiu especi-
al per a la nit de la revetlla 
de Sant Joan, amb diverses 
mesures com el tancament 
al trànsit de la façana marí-
tima a partir de les nou del 
vespre, l’augment de pre-
sència del cossos de segu-
retat i incidir en la neteja 
de les platges. Precisament 
aquest últim tema és el que 
preocupa més els establi-
ments consultats pel DIARI 
a propòsit del tancament 

L’apunt

El tancament de la façana 
marítima al trànsit és ben rebut

a la circulació de cotxes, 
la qual cosa troben bé per 
evitar embussos i facilitar 
el trànsit del vianants i dels 
vehicles d’emergències si fa 
falta, de la mateixa manera 
que es fa el dia 4 d’agost a la 
nit amb motiu dels focs ar-
tificials. Aquestes mesures 
es prenen amb l’objectiu 
d’aconseguir una revet-
lla tranquil·la i segura, 
diu l’alcalde, Joan Ignasi 
Elena.

Em sembla bé que es 
talli el trànsit de vehi-

cles, però jo també tan-
caria l’accés a la platja, 
diu Ramón Hervás, propi-
etari del bar Pachurri del 
passeig del Carme, un dels 
establiments més antics 
de la façana marítima, que 
afegeix que és una vergo-
nya com queda la platja 
després de la revetlla, a 
les sis del matí no s’hi 
pot estar. La seguretat 
també és criticada per Her-
vás, jo a la revetlla tanco 
més aviat que un dissab-
te normal.  

nada, amb l’actuació de l’or-
questra Combo-91, al parc 
de la Quadra d’enveja. Hem 
volgut apostar per un 
grup de Vilanova, ja que 
en moments com aquests 
ens hem d’ajudar els uns 
als altres, diu Garduño. 

Un altre canvi d’aquesta 
edició afecta a l’organització 
de la revetlla alternativa, que 
tindrà lloc a les pistes de Ri-
bes Roges a partir de les dotze 
de la nit. Cada any ho orga-
nitzava l’Assemblea de Jo-
ves de Vilanova i enguany 
se’n fa càrrec l’Ateneu 
Vilanoví, diu la presidenta, 
que afegeix que ha decidit or-

ganitzar una nit de DJ.
Una missa solemne a la 

parròquia del barri donarà 
el tret de sortida als actes de 
dijous, a les dotze del mig-
dia. Després, a dos quarts de 
sis de la tarda, se celebrarà 
la tarda infantil amb acti-
vitats per a tota la canalla, 
que es trasllada de la plaça 
Beatriu de Claramunt a la 
recentment renovada plaça 
Xoriguer.  En aquest mateix 
escenari hi haurà, a les set de 
la tarda, el Concurs de rom 
cremat, i les havaneres, a 
les vuit del vespre, a càrrec 
del grup Xató.  Segons ha 
explicat la  presidenta, Ester 

Garduño, volem que la fes-
ta es faci a diferents llocs 
del barri, per fer partícip 
a tothom. 

Les activitats continuen 
dissabte amb una melé de 
petanca, que tindrà lloc a 
dos quarts de cinc de la tar-
da, a les pistes dels jardins de 
Francesc Macià. Seguirà l’ac-
tuació de Nota i altres grups 
de hip-hop dins de l’acte Fes-
te jove de Sant Joan, a dos 
quarts d’onze de la nit.     

Aquest acte es feia nor-
malment dues setmanes 
abans, però, enguany s’ha 
volgut celebrar la mateixa 
setmana de Sant Joan. 


