El Punt, 29/06/2006
Cercavila reivindicativa contra el túnel de la C-15 a Sant Pere de Ribes
L.M.. Sant Pere de Ribes

La cercavila que va obrir ahir la festa
major de Ribes va anar acompanyada
d'un caràcter reivindicatiu. Els
integrants dels balls populars, i entre
ells la geganta, es van posar adhesius
contra el túnel que la Generalitat ha
projectat fer al Montgròs per fer
passar el traçat de l'autovia que ha
d'unir Vilanova i Vilafranca (C-15).
Amb aquest adhesiu, els balls van
recórrer els carrers del centre darrere
els diables i el drac, que van obrir pas
a una nova edició de la festa major de
Sant Pere. Precisament, avui, el dia
del patró, Ribes es despertarà més
d'hora que mai. La cercavila matinal
despertarà els ribetans de la ressaca
+ Els gegants, ballant davant de l'església del municipi. Foto:
de la revetlla de Sant Pere a quarts de L.M.
vuit del matí. Els balls populars
passaran pels carrers del centre fins a l'hora de l'esmorzar i l'anada a ofici. Al migdia, amb
l'esclat de la traca es farà l'aperitiu de la festa i, a la nit, el ball.
Amb la ressaca encara de la revetlla d'ahir a la nit, els ribetans es despertaran avui a quarts
de vuit del matí amb la cercavila matinal, que passarà pels carrers del centre carrer Nou,
Sant Isidre, Ildefons Cerdà, Comtes de Barcelona, Milana, Palou, Jesús, Olivella, Del Pi, plaça
del Centre i plaça de la Vila . Aquesta cercavila s'allargarà fins a l'esmorzar i la primera
missa, a les nou del matí. L'ofici solemne en honor de Sant Pere no serà, però, fins a dos
quarts de dotze del migdia. I després, amb el repic de campanes, la cercavila sortirà de la
plaça de l'Església, i passarà pel carrer de Fra Vicenç, plaça Marcer, carrer Nou, carretera de
Sitges, plaça del Centre i plaça de la Vila, on després de la passada dels balls es farà l'esclat
de la traca, l'aperitiu de festa major i el vermut i toc de gralles.
A les tres de la tarda, la festa s'aturarà. És el moment de posar les millors estovalles i fer el
dinar de festa major. Els carrers descansaran fins a les vuit del vespre, a la plaça Marcer,
que es farà el concert i el gran ball de la festa major. I, a Vilanova, amb motiu del dia de
Sant Pere, el barri de Mar es vesteix també de festa major.
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