I DOSSIER
r la festa major

'.

Ap rofitant l' op o r tun i tat
molts aspectes.
només va assistir a la ba
que ens dóna la Revista .
llada de sardanes, fins eI
Respecte a les dates, fi"ELS CINGLES" com a
qui va participar activanals
d'agost,ha semblat
medi de comunicació son e n t en tot el que e s va
molt bé, ja que hi ha mol
cial, hem cregut oportú
fer. Cadascú té els seus
de realitzar una enquesta ta més gent d'aquí que no
gusts, per això cal fer
pas de la comarca i popública entre la gent de
les Coses tan al gust de
Tavertet sobre què els ha bles veïns; encara que s~
tothom com sigui possigurament deu d'influir
semblat la festa major
ble i ben variat per poder
d'enguany. Hem procurat bastant en les recaptes
escollir. Es creu -peròtant del ball com a les bo
recollir l'opinió d'una
que s'hauria d'aconseguir
mostra que fos rep resentativa i hem parlat amb
I---------------L.-------------~
10 o 12, persones entre
gent del poble i una vi n te
na d'entiuejants. Els resultats us els trametem
re sumits procurant fer
una mica de síntesi i extraient-ne algunes e on el u
sions, ja que tret d'algune s cOs e s en què hi coincidia tothom, gairebé, le
opinions han estat diver·ses i algunes força diver
gents.
Ha de quedar ben clar que
no pretenem criticar l'a.s:
tuació dels organitzadors,
Entrega de premis al concurs de pintura ràpida.
que ho van fer tan bé com
van poder i hi van esme.!.
,
un mes gran apropament
çar moltes hores de feina. tigues. Es creu que es
podria assolir una major
entre Ja gent' del poble i
sinó recollir l'opinió de
els estiuejants, de cara a
assistència de gent de f.2.
la gent de cara a que la
propera festa major sigui ra fent una bona p ropagaE. conèixe r-nos millor i evi
da als medis de comunica tar la separació existent
encara més al gust de
cí
de la comarca (diari; ac tua lrn ent ,
tothom.
revistes, ràdio, cartells,
En l'aspecte econòmic,
Des d'una perspectiva gl.2 etc. )
tothom ho ha trobat molt
b a.l , una primera concluencertat i no gens car.
Els nivells de p a r t i c ip a ci
sió, gairebé unànim, és
en les diverses activitats
Les activitats pels infant
que la festa major d'a'han
estat
molt
variats,
ahan
estat molt bé en gen~
quest any ha estat millor
ral aquest any i parlant
nant des de la persona qu
ue la de l'any pas sat, en
ò
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Uns jocs de cucanya que van agradar a tots els nois malgrat la seva improvisa
ció.

Les majorettes trepitjant sobre rocs.
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"No a l'urani", i al fons l'ajuntament amb una gran
bandera espanyola que sortosament va ésser retira
da a temps.

Els capgrossos i gegants
alegraren tothom.
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, amb la canalla es veu que !mentat 'que no caU.a qu
s'hi han trobat a gust. N.2. ho :fossin tant i que
més s'ha comentat la im'o
deixe~sin dormir una
provi sacio dels JOcs de c~
canya però que, malgrat miqueta mts a la gent.
'tot,' van assolir el seu o~, Ademes va coincidir ~m
jectiu de fer disfrutar tot' la missa de Sh , i els
e l s que hi érem,.
de dins no sentien bé
La presencia de majo-

El ball va semblar bé
a tots aquells que els
hi agrada

.Als

que no els hi agrada n
van participar.S'en
comentat que la majoria de :festes majors

rector.

l'activitat

rettes en un poble
com Tavertet va aixecar :forpes polemiques;una part de la
gent els hi era indi:ferent que es passe!esçin per allà o no;
d'altres els hi van
agradar i els hi va
semblar :fins

i

tot u

na bona ideia;i altre ,
bastants,ho van troba
una cosa :fora de lloc
-deixant de banda la
possible antipatia que
puguin tenir 'cap auna
organitza ció paramili
tar i

extranjera d'a-

quest

tipus,p~c

Per primer cop en molts anys, els solters van
nyarper .... "f gols a 4 dels casats.

gu~
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arrela El. capgrossos van a-

els vespres en un ball

da a les costums popu- gradar molt,i tamb~ e

, que a d
'
~
pero
emes
tambe

lars de Catalunya-.

s podrien organitzar

concurs de pintura ra

Respecte als pasacalle pida,amb premis per a

ltres coses. simultàni

matiers algú ens ha co

tothom.

s al gust dels que no

Els organitzadòrs ens

Jugets ••••••••••• 70 0 0

del poble ••••••• 77600

han tramès les despe-

Xocolata i

Ri:fes Xai ,conills,

ses de la :festa major

Coques ••••••••••• 5IJI

i

d~ .•nguany:

Obsequis ball •••• 4825· Entrades ball ••• 61100

Orques tes i
Majorettes ••••• 157 80 0
Envelat i
varis ••••••••••• lJ844
Ri:fes ••••••••••• 29JOO

i·

J,

ball •••••••••• 94Joo

Menjar musics i

Col.laboraci6

Majorettes •••••• 18500

ajuntament •••••• 20000

Drets d'autor$ ••• 2760
Total •••••••• ::239ïbO
Ingressos
Col.laboraci6
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..

Total.·.oo ••••• 25JOOO
239160
Total •••••••••• 14160

