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DIARI DE VILANOVA

La festa de Valles
Altos segueix
sense enlairar-se
Cap de setmana de celebració
a diversos sectors del municipi
Redacció

Diferents barris i urbanitzacions del municipi celebren
aquest agost les seves festes
majors. Valles Altos ha estat la
primera a acomiadar la seva celebració, aquest diumenge passat. El president de l’associació
de veïns, David Rodríguez, ha
fet una valoració positiva de la
present edició, tot i reconèixer
que la participació ha estat
baixa, en uns nivells, però, similars als de l’any passat.
Un dels actes importants de
la festa major va ser el sopar de
gala de dissabte passat, amb una
assistència de participants similar a la de fa un any, segons
han indicat des de l’Associació

de Veïns. Una de les novetats de
la celebració va ser la missa,
que es va celebrar al club esportiu de la urbanització. De cara a
la propera edició, Rodríguez ha
assegurat que la intenció és no
parar i que la gent participi al
màxim. Per aconseguir més difusió, el president de l’Associació de Veïns ha avançat que
posarem cartells per tota la
urbanització, que és una cosa
que no havíem fet, i també
necessitem que la base de dades estigui correcta.
Els qui encara estan de festa
són els veïns del barri del Palou.
El Campionat de Truc que se
celebra cada any amb motiu
d’aquesta celebració ha comp-

El sopar de gala de dissabte passat a Valles Altos va tenir una participació semblant a la de fa un any

tat amb un total de 70 parelles,
la xifra més elevada que ha tingut aquesta competició, segons
la Comissió de Festes. La final
del Campionat se celebrava ahir
dijous a la nit. La festa major es
clourà diumenge vinent amb un
sopar de germanor. Avui divendres, s’oferiran jocs per a la
mainada durant el dia i havaneres, a partir de les onze de la nit.
Dissabte, a partir de la mitjanit,

se celebrarà un ball.
Per la seva banda, els sectors de Rocamar i Pineda Park
comencen les seves festes avui
divendres. Rocamar ha concentrat les festes en tres dies. Una
de les novetats destacades és
l’actuació del cabaret d’El Molino, a partir de la mitjanit de
diumenge. Com és habitual, la
majoria de les activitats estan
dirigides als infants.
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Pineda Park inclou en el programa de les seves festes diverses novetats, com la tarda de
jocs de taula adreçada als infants de dissabte i la festa de la
cervesa amb happy hour (dues
consumicions al preu d’una) de
diumenge al vespre. Per evitar
risc d’incendis, s’han eliminat
l’encesa de la traca de divendres i la graellada de dilluns
vinent, que clourà la festa.|

