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Els pobles de la Conca van celebrar la 

nit de Sant Joan més reivindicativa 
Aquest cap de setmana lots els 

pobles de la Conca han viscut la nit 
màgica a l'entorn d'una foguera, 
però cada poble amb les seves tra
dicions. 

• Montblanc es va il.lurninar
amb les fogueres de sani Joan i la 
del pati de sant Francesc va crear 
una ligura del president Pujol en 
protesta pel Pla de Residus. 

• Barberà de la Conca va cele
brar la seva festa de Sani Joan amb 
ball de gramola, cava i coca a l'en
torn d'una foguera amb motius anli
pla de residus. 

• Pira refrescà la seva nit amb
un esplèndid sopar acompanyat de 
ball de g1amola fins a alies hores de 
la matinada. 

• A Sarral, la foguera la va en•
cendre, com és tradicional, el seu 
Joan més vell, en Joan Bonet, de 73 
anys, l després es va repanir coca l 
vi ranc

i 

por a tothom. 
• Blancafort també va encen

dre la foguera mitjançant el Joan 
més vell. que enguany fou Joan 
Garcia. de 83 anys, i després es va 
repartir coca i vi ranci . 

• Solivella va celebrar la nii
màgica encenent una foguera tam
bé amb al.fusions al pfa de residus. 

• Rocafort de Queralt va prota•
goni12ar un sani Joan reevindicatiu, 
en el que tampoc no hi lalt;a la coca 
i el moscatell i la rifa d'un televisor 
per pan de la Coordinadora local. 

• Vlrnbodl: el Joan més jove,
Joan Güell (2 anys), i el més vell, 
Joan Siurana (78 anys), que va 
susbituir per Indisposició a Joan 
Cano. de 83 anys, es van encarre
gar d'encendre la foguera. La festa 
acabà amb ball a la plaça amb or• 
questra, sola l'organització dels 
quintos del poble. 

• Sta. Coloma de Queratt va
oomençar la festa amb els nois que 
recollien amb els tlpics carretons els 
cMrons per cremar. Després quasi
bé tols les barris organitzaven so· 
pars i balls de gramola al carrer. 

L'Espluga estrenà diables 
per Sant Joan 

L'Espluga de Francoll.· Rot
llanes de geni amb ganes de gres• 
ca, Dos quans de dotze de la nit: la 
Pappa Joe's R.B. i la Jazz Band 
deixaven escollar els primers 
acords. L'olor de pólvora i el soroll 
dols petards oomençaven a fer•se 
amos de la nit més curta de l'any, la 
nii de la revellia de Sant Joan. Tot 
estava a punt. l la festa començà en 
el moment més inesperat. 

Una vegada la foguera va estar 
encesa, a mitja nit. acte que va dur a 

A Pira. dcsprêa d'encendre l• foguera hl va ha,rcr eopar l ball 

A Barberà la foguera tenia el Pla de Residus com a motiu 

terme ef cap de oolla dels nous dia
bles de l'Espluga, Francesc Cua
drat, va,n començar a sortir d·aneu 
bengales, espurnes, diables i dia
blesses: havia arribat l'hora de rac
tuació del grup de diables d'Altafulla 
i del Morell, que cal dir que va ser 

ben lluïda. L'especiacle d'ambdós 
grups es va desenvolupar a la plaça 
de l'Església. l en aquest indret 
lambévancomençar a aparèixer els 
joves diables de la vila, que van 
participar en la festa en oompanyia 
de la Cabra de Blancafort. Però la 

Els responsables d'encendre la foguera a Vlmbodl 

A l'Espluga va tenlr lloc Ja presentació dels Diables locals 

festa no va acabar a.ixi ja que a les 
dues de la ma1inada, després del 
correfoc en el qual van panicipar 
exclusivament els diables de Mont• 
blanc i l'Espluga, es va fer una xoco
latada a la Font Baixa. La gresca es 
va acabar a la plaça de l'Església. 

podien optar per arribar-se fins a la 
Disooleca Sínia o bé dedicir-so a 
sintonil2ar l'emissora local ja que, 
amb motiu del seu sisè aniversari, 
oferia programació durant tota la nit 
en un programa que va anomenar• 
se fa nit folla de sani Joan. 


