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EIs humans generemmecanismesamb quepretenem il-lusionar i remodelar

la quotidianitat avorrida i encotillada en que ensveiem immersos. Les Entitats i les

Associacions sónfocus de comunió d'idees de les que enspodem sentir atrets, en un

moment o altre, pels seusideals.

L'Associacionisme a Catalunya ha estat l'eix vertebrador i integrador de la

societat catalana. Durant la segonameitat del segleXX, les associacions culturals,

esportives i veinals, en el seu costós ascensen el temps,han desenvolupat un paper

que,a voltes,d'unamanera inconscient,hanesdevingutlafórmula méssuaud'integraciá

dels nous catalans.

Dins del context que ens ocupa, La Geltrú se'nspresenta com un barri amb

una transcendénciahistorica molt profunda, amb molta varietat de nivells socials, que

fins ben entrada la decada deis setanta, solament depenia del grau de comunió i de

cohesiá que s'expandia a l'entorn de la Parroquia de Sta.Maria de fa Geltrú; lloc on

la comunitat cristiana essentia a gust i el jovent emprenia els seusprimers projectes

associatius: L'Escoltisme, el Moviment Juvenil, el Centre d 'Esplai La Quitxalla, El

Grup Instrumental... Foren elsprimers passosd'una generació quehauria d'enfrontar-

seiviureplenament lafi delfranquisme, i participar en la construccióde la democracia

a la nostra ciutat. El naixement de I'A. vv. de la Geltrú l'any 1976consolida aquest

fet i convida a la unió del barri desde l'activitat civil, fora de lafalda de la Parroquia,

intentant vincular les decisions del Consistori en bé deLa Geltrú.

Pero sera en la vessantfestiva i lúdica que la Geltrú obtindrá un resplendor

capdavanter respectedeis altres barris de Vilanova, grácies a la Comissió de Festa

Major, que instaurara la Festa com "La méspopular de Catalunya" i va promoure

indirectament, junt amb altres entitats, el resorgimentdeis entremesosi balls populars

de la ciutat. Aixo sera reforcat amb l'adveniment de la Colla del drac de la Geltrú

l'any 1978 i la Colla Sardanista Retorn l'any 1979. Totsdos grups, des de camins

diferents,promouran activitats i projectes engrescadors.La Colla del Drac de la Geltrú

participara plenament com un dels grups creadors de l'Agrupació de Balls Populars

de Vilanova i la Geltrú l'any 1979; treballant activament en el seudesenvolupament

en tots 'els aspectes,fins I'any 1994en que s'independitzara, presentant-se com a

Associació d'lmics del Drac de la Geltrú. La Colla Retorn, integrada a I'A.v.v. de la



Geltrú, fomentara el fet sardanístic a mésde crear el Concurs Nacional de Sardanes

Revesses,concurs que, des de l'any 1979fins l'any 1990ha estat l'únic acte popular

en honor a Sta. Gertrudis, copatrona de la Geltrú. L'any 1985s'afegeix al món de la

sardana l'Escola Sardanista de la Geltrú, que apostara per expandir la nostra Dansa

a lajoventut, desdel si de l'A. v. v. de la Geltrú.

A finals deis anys vuitanta, la Geltrú emprén un nou camí: la Comissió de

Festa Major es dissol i l'A. v. v. de la Geltrú pren el relleu, tot i que anteriorment ja

organitzava les Comparses de la Geltrú pel Carnaval de Vilanova. Pero aixo de la

FestaMajor en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció era un reptemolt diferent. La

FestaMajor d'aquells anysesressentd'una mancad'experiencia i l'entusiasmepopular

i familiar s'esgota, l'entorn polític encrespat i la crisi esfan notar.

L'A. v. v. de la Geltrú es troba sola i obta per buscar un suport: el trobará de

la má de la Colla del Drac de la Geltrú i una bona coordinació amb la Parroquia,

rellancant, no tan sols la Festa Major, sino que consoliden l'any 1990 la Festa Major

Petita amb la Processóde Sta.Gertrudis. 1enplena crescuda,l'any 1992esrecupera,

ambjovent de la Parroquia, la Moixiganga dela Geltrú, quecof.laborenamb l'Associaciá

d'Amics del Drac de la Geltrú i l'A. v. v. de la Geltrú per recuperar la Festivitat del

Corpus i completar el cicle festiu de la Geltrú.

"La Geltrú esmou amb tu"

A les acaballes del s. XX en que a la Geltrú espreveu un rellancament de

carácter urbanistic molt important, i amb la consolidaciáde lesFestesenelsparametres

propis de les més arrelades tradicions, l'A. v. v. de la Geltrú i l'A. A. del Drac de la

Geltrú difonen un nou slogan engrescador "La Geltrú esmou amb tu" amb el proposit

de provocar a tots els geltrunencs i simpatitzants a queparticipin de la Geltrú en tots

els seusaspectes,a l'hora que s'impliquin i col-laborin en la Festa.

La Geltrú, novembre 1996
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Les i~atges ens mostren la easai el detall d'alguns enrajolats deIs terres de
l'interior del que serael Centre Cívie de la Geltrú.

BIs veíns tindrem dones,un lloe propi de trobada i tertúlia.
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Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


