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Un correfoc omplirà de llum i color
el fi de festa de Santa Eulàlia
Els carrers, places i espais públics es preparen per acollir les activitats del 25 al 29 de maig
Les tradicions de la
festa major dels barris
canvien o recuperen
activitats. A Santa
Eulàlia en lloc de focs
artificials es farà un
correfoc i recuperen
l’espectacle de cabaret
Del 25 al 29 de maig Santa
Eulàlia es vestirà de llarg per
celebrar la festa major del barri amb activitats per a totes les
edats i preferències. “La novetat d’enguany és que la cloenda no es farà amb un castell
de focs, sinó amb un correfoc,
i recuperem la nit de cabaret”,
ha explicat Ramon Carreira,
president de la Comissió de
Festes.
Com a preàmbul, el casal de
gent gran, del 14 al 24 de maig, ha
preparat activitats amb sardanes,
excursions, balls, teatre, jocs infantils, titelles, berenars, jocs de taula i
ioga, entre d’altres.
La festa major comença el 25,
amb jocs infantils al Centre Cultural
Santa Eulàlia i, a les 12h, el mercat
acollirà l’onzè concurs de truites. Hi
haurà premis per a les originals, les
insòlites, les més grans i les més
gustoses. Al final, tothom podrà

El parc de l’Alhambra
serà l’escenari central
dels actes previstos a
l’aire lliure i on es
gaudirà del cabaret,
les havaneres, el ball
i el correfoc
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L’audició d’havaneres tindrà lloc al parc de l’Alhambra

menjar truita. Com que la gastronomia és la base de tota festa, el dia
26 s’iniciaran les activitats amb una
xistorrada al mercat (10h), i el 28
(11h) seran les sardines les que
passaran per les brases.

Cada dia s’acabarà al parc de
l’Alhambra amb actuacions: d’artistes del vell Molino (dia 25, 22h);
havaneres i cremat de rom (dia 25,
22h); exhibició de correfocs (dia 28,
22h), i el diumenge 29, a les 20.30h,

ball amb l’orquestra Bossa Nova i a
les 24h, el gran fi de festa amb el
correfoc de l’Skamot Diabòlik.
Els joves més marxosos tindran el
divendres 28, a les 22.30h, a la plaça Francesc Macià, un concert de

rock amb el grup Doctor Meléndez.
Com que cinc dies donen per a
molt, la festa major també tindrà, el
dia 25, pallassos, cant coral i la xerrada Santa Eulàlia: el passat en
imatges, a les 19h, a la biblioteca
del barri. El dia 26 es podrà ballar
al casal de pensionistes d’Amadeu
Torner (16.30h), participar en una
gimcana (17.30h) i veure teatre a
la parròquia de Sant Isidre (18,30h).
El divendres, bingo, animació al
carrer, ball i cinema, i el dissabte
dia 28, les activitats s’iniciaran amb
un concurs de pintura ràpida; una
cercavila; el XVII certamen ocellaire;
escacs; un ‘mercadillo’ solidari per
a l’Associació Catalana de Fibrosi
Quística; una trobada de gegants
(11,30h); ball; castellers, i teatre.
El dia 29, a les 9.30h, començarà la cursa popular, i a la tarda,
balls regionals al parc de l’Alhambra
(17h), i teatre al Centre Cultural
Santa Eulàlia (19h). # MARGA SOLÉ

Els gegants de Sant Josep
celebren el vintè aniversari
El dia de Sant Jordi van presentar Trapella, la nova gegantona del barri
La colla de geganters del barri
de Sant Josep commemoren
enguany el seu vintè aniversari
i amb aquest motiu han presentat en societat la nova gegantona, Trapella, que ve a fer
companyia als ja tradicionals
Peret i Mariona, els gegants de
la colla que també fan 20 anys.
En total l’entitat ara té tres parelles de gegants i tres figures
més petites.
“El nom de la gegantona,
Trapella, li va ser imposat perquè és la imatge d’una nena que fa
moltes maleses i porta un tirador de
pedres”, ha explicat Eusebi Baras, representant de la colla de geganters.
La colla gegantera vol celebrar
el seu aniversari amb activitats molt
diferents. Així, a més d’haver participat en la XVIII Trobada de Gegants
de les Festes de Primavera i de presentar la nova gegantona, els dies
14 i 15 de maig participaran en la
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La nova gegantona va sortir al carrer el 23 d’abril

Primera Mostra de Cultura Popular i
Tradicional Catalana que se celebrarà a Sevilla.
Les activitats de la colla per la
celebració de l’aniversari també els
portaran més enllà de les nostres
fronteres, i així els dies 6 i 7 d’agost, viatjaran a Haarlem (Holanda)
per participar en el XVIII Aplec Internacional de la Sardana i Mostra
de Grups Folklòrics.
 També a Europa
La colla de Sant Josep ha passejat els seus gegants per quasi tota la geografia catalana i a més han
assistit a trobades a Bèlgica, Dinamarca i Anglaterra, i ara ho faran a
Holanda. “Entre la primavera, l’estiu
i la tardor, la majoria de caps de
setmana sortim a algun indret, i als
grups que participen en la nostra
trobada també els tornem la visita”,
ha explicat Eusebi Baras.

Els gegants de Sant Josep van
néixer a l’antiga aula de cultura de
mans d’un grup de veïns molt actius que els van construir com una
activitat més. De mica en mica es
van anar engrescant, van crear la
colla i anaven a trobades de gegants a les festes majors. “És una
activitat que t’ha d’agradar perquè
és molt de sacrifici, les trobades
són bàsicament els caps de setmana i al final hi ha de participar tota
la família”, diu Baras.
L’entitat aplega al voltant de 25
persones, “són menys de les necessàries, i per això faig una crida a
la gent que estima els gegants, li
agradin i vulgui participar perquè
vingui al local (c. de la Mare de Déu
de la Mercè, 20), o bé truquin al telèfon 652 861 903”, diu Eusebi Baras. # M. SOLÉ
Poden contactar a través del correu
electrònic: ebaras@teleline.es

