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laGeltrú preparaels actesper
.celebrar els mUanys d'exlstencla
• Trobades de diversos elements de la cultura tradicional obriran la festa atmar~

r ; , ._,_, , __

.• L'organització vol que !ota la ciutat porficipien l' efemeride ~vegi les desfilades

. Jordi,Costoñedo.

,"'bj,.:J,J}~~?~ja:ió dey~lys ..d~ .•
_ ":,I·,,,;¡JaGeltryt, ¡l/p.\¡) elsuport ...
'. ':;~<'A:de:1-;AjuqtJln,ient, té
,pr~vi~t <d}i:'ókiar.,(~.1. Pi;Q~ilÍl .
dissabte,,2o.de fuai9': .e1·prilner
dels actes (le celebraciódeIa
"vila mil-lenária" de la Geltni ..
Tal comagradad~dir al president

, de l' AV de la Geltní, "celebrem
el miler d'anys, .jaquehi ha
documentsen elsquals co~sm el.
nom delgi,Iii-avui coneixenrcoiu,
la GelJI'Ú,pelsvolts del' any999" .

.' E~.~pr;i'wei:.dels act~U:¡úe
obriqm,~IAniU~nari estapreyist
que sigu.!upa trobada de ctt¡a1re·
grups, -d'armats i rnanaíes, les
compapy'its que. amb vestits
d'epocaode soldats desfilen: ~ri
algunes processons de Setmana
Santa.A'Iacele1:iraciódelaGéltni
s'hi ha 'Gonvidat quatré gtUps
representanis de quatre estils
diferents dins daquestes
processons,així COmprocedents ~
delsquatreterritoris del Principat O
de Catalunya. .

Elsquatre -grups: són els
Estaferrris de Sant Vicenc deis
Horts.els Armats del Pla deSan- .
.taMaria, elsEstaferms deBesahi
i elsJueusd'Esterri d' Áneu. Dos
penonsmedievals amb el;;escuts
de la Geltni i de Catalunya
precediran la desfilada, que
sortira actos quarts de set de la
tardadela placa del' Assumpció.
Ei recorregut que es'fara anirá
pel C~ef: del Castell.í BÓ~a1re,
placa dels Lledoners, Pujadadel
Cinto.rcarrers de Santa Eulália,
Caputxins, placa de les,Cols,

, carret de SantGregori, placa de
les Neus, rambla Principal,
avinguda deFrancescMaciá, per

, acabar a la placa de la Vila, .. - ;

. V(br:ies! dracs i diables

:·',·Per a més endavant,
l' As~ibaci¿ de Veíns, amb Ia
col.laboració ----<:<;lm¡¡n el pri- ,
. mer acte- del Grup d' Amics

La víbliá dé Tarragona sería un deIsplats forts peral 17d;abril

(GABICP) vol portar fins a la
Geltrú diverses víbries, balls de
diables i dracs, el dissabte 17
d' abril. Aquesta vegada, les
colles,queelsorganitzadorsvolen
portar sónelsDiablesde Vilanova
i la Geltrú, els Bruixots .
d' Alcover, els Diables.de Valls,
elsDiabl~sd6 Reus, la Víbria'de .
Tarrag6nai la d~Barcelona i els
Dracs de:la Geltrú.

EIs quatre elements

Aquestasegonatrabadadel
mil-Ienári de la Geltrü
_comen~anaadosquarts desetde
la tarda amb rencesa de quatre

~,rnorterets,quedonarien la sortida
. a quatre cerc;av.iJes.l)es,de la,
pla~~ .dél',Pou, de l'Assumpdó,
del Sagrat Cor i dels Lledoners,
els diferents elements de la festa
arribatien •.-per recorrezuts

FoIÍt i Gumá, davant del Castell
de la Geltrú.

pn cop allá, es faria el
Bateig deFoc alsquatre elements
(Terra, Aire, Foc i Aigua) que es
volque acompanyin elTomb de

. \ "

Foc en totes les festes majors de
la Geltrú a partir. d' aquest 199.9,,

Des del castell de la Geltrú
es far;ia una cercavila de foc per
alguns carrers'de Ia.Geltni fins a
acabara la placa de la Vila, on es
'faria' una - encesa 'conjunta
acompanyada'd' una tronada.

. Des de l' Associació de
Vems de 'la Geltrú, el' seu
president, Enric Esquiu, creuque
"la festa de la vila mil-lenária de
la, Geltrú ha de ser-un motiu
d'orgull per a tota la'ciutat, i és:
amb tot Vilanova que volem ce-
lebrar-ho''. ' '
. Amé~, la desfilada perla

ciutat d'agrupacions com les de
SantVicenc 'deisHorts.el Pla de
Santa Maria; Esterri d'Aneu, o
Besalú ja han despertat l'interes
dins d' aquestes 'mateixes
poblacionsrper veure aquests
elements ':fora . dels seus
municipis, en una de les poques
vegadesqueensurten.D' aquesta

. manera, -verns ' d'aquestes
;- localitats es desplacaranfínsa
Vilanova, cosa qué, certifica
l' excepcionalitat- . de la
concentració, segons els
organitzadors, que esperen re-.
unir unes 200 persones només
com aintegrantsdelsquatregrups
d' armats que prendran part en la
desfilada que obrira els.actesdel
mil-lenari de la Géltni. -:


