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L
es primeres pluges de tardor

ens fan oblidar la canícula

d’estiu. Estiu, sinònim de va-

cances. I per als santjustencs i les

santjustenques, també de Festa Ma-

jor. Valorar ara la d’enguany em per-

met ser més objectiva. Tot i haver

passat els dies la recordo perquè

l’he viscuda intensament i, tanma-

teix, me’n sento satisfeta.

Ha estat un any de canvis, amb

una bona incorporació; la Festa Jo-

ve. No puc obviar, però, que la man-

ca d’un espai adequat i el rigor de

les mesures de seguretat han fet im-

possible celebrar, com cada any, el

castell de focs. Encara en tinc re-

cança. Malgrat tot, de foc no en va

faltar. El Rifenyo es va portar com

un bon drac i no va permetre que

l’enyor ens amargués una nit prou

esplèndida. La nit de cloenda,

aquest any a la plaça de Camoapa i

amb un format diferent, va aplegar

públic molt divers per a cadascuna

de les actuacions. Evidentment tot

és millorable, però l’assistència

força nombrosa de públic de totes

les edats, indica que hi ha hagut

encerts. Vull agrair la feina de les

persones que han fet possible l’or-

ganització dels actes i a tothom qui

ha assistit per gaudir la festa.

Una Festa Major amb novetats
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Ràdio Desvern amb les AVs del Baix Llobregat
� La Federació Comarcal d'Asso-
ciacions de Veïns del Baix Llobre-
gat, amb la col·laboració de Ràdio
Desvern, ha dut a terme recent-
ment les sessions d'un taller de
ràdio dirigit a les associacions veï-
nals. El curs vol contribuir a mi-
llorar la comunicació entre les en-
titats que representen aquestes
associacions i la ciutadania de la
comarca.

La celebració d'aquest taller
formatiu coincideix amb la posa-
da en marxa de la 25a temporada
de Ràdio Desvern (98.1 FM). Participants al taller “L'emissora de Ràdio com a element de comunicació”


