Actualitat

Castanyada amb música i esoterisme
Dimecres 29 d'octubre de 2003
La Regidoria de Cultura i Lleure juntament amb la Comissió de Festes han organitzat per aquest proper
divendres, 31 d'octubre, una castanyada molt misteriosa i esotèrica. Els actes començaran a les 18.00h. a la
Plaça de la Fàbrica Nova amb el Cercle Morgana, una proposta d'Artistic Events, una empresa que organitza tot
tipus de festa. En aquest cas, s'hi podrà trobar 4 parades de productes esotèrics, 5 tarotistes, 1 mestre de
cerimònies i fins i tot un planetari adreçat a tot tipus de públic. "Aquesta és una proposta que agrada molt pel
seu contingut didàctic, ja que mostrem la vida al cel amb les seves virtuts i defectes com ara la
contaminació" ha subratllat el responsable d'Artistic Events, Pere Savoya. El Cercle Morgana és la novetat
d'aquesta Castanyada "una activitat nova que esperem que pel seu contingut esotèric agradi molt a la gent
i la poguem repetir l'any que ve", ha afirmat el tècnic de Lleure, Vicenç Altimira. Totes aquestes propostes
estaran obertes al públic fins a les 22.00h. La Castanyada continuarà amb la venda del producte estrella
d'aquesta celebració com són les castanyes per part del Moviment de Colònies i Esplai, "tots els diners
obtinguts de la venda seran pel mateix Esplai", ha explicat Altimira. La festa es vestirà de música a la Sala
Blava de l'Espai Tolrà a partir de les 23.00h. Els encarregats d'animar el públic seran l'Orquestra Castellar i el
Grup Tot Ballant que faran una exhibició de balls de saló a la mitja part del repertori de l'Orquestra. Segons ha dit
un dels components d'aquest grup, Ramon Gibert, el programa de ball serà molt variat. "Ballarem valsos,
tangos, chá chá chá, etc. En definitiva les més típiques i conegudes de les modalitats dels balls de saló"
, ha destacat Gibert.
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