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El Mas Calvó de Vila-seca rep la visita d'un
miler de persones per la festa de Sant Bernat
La població de Reus i de Vila-seca es va traslíadar ahir a la masia on va néixer el Sant amb motiu de la celebració
La novetat de la festivitat d'enguany va ser la presència de més d'una setantena de persones de València
Jornada d'Intercanvi
Cultural Vila-seca Oliva

Festes
ESTHER VALCÁRCH.

Vila-seca va celebrar
ahir la tradicional festa
de Sant Bernat Calvó
amb la participació
d'un miler de vila-secans i reusencs.
El Mas de Sant Bernat Calvo va rebre ahir la visita
d'un miler de persones
amb motiu de la tradicional
festivitat vila-secana de
Sant Bernat Calvó. La novetat d'enguany va ser la
presència de més d'una setantena de persones procedents d'Oliva, un població valenciana que ahir va
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Amb motiu de la celebració, els propietaris de la històrica masia van obrir les seves portes perquè tothom pogués veure on va néixer el Sant.
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tenir la possibilitat de participar en el romiatge a Mas
Calvó. Coincidint amb la
celebració, Vila-seca va
acollir la Jornada d'Intercanvi Cultural Vila-seca Oliva on les dues poblacions van mostrar els trets
característics de la seva
cultura popular.
La festivitat de Sant Bernat Calvó va començar a
dos quarts de dotze del
matí d'ahir al famós Mas

Calvó amb l'actuació dels
grallers i gegants de Vilaseca i un grup de dolçaina
i tabal Sarabanda d'Oliva.
En els actes hi van assistir
l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i també l'alcalde Reus, Lluís Miquel Pérez
, ja que el Mas on va néixer
Sant Bernat Calvó forma
part del terme municipal
de Reus, però eclesiàsticament pertany a l'església
de Vila-seca.

El regidor de Cultura de
Vila-seca, Josep loquero,
va explicar a MÉS COSTA
DAURADA que, amb motiu de
la celebració, els propietaris del Mas Calvó van obrir
les portes d'aquesta històrica masia perquè tothom
veiés el lloc on va néixer,
l'any 1180, Bernat Calvó,
un religiós cistercenc, bisbe de Vic i sant de l'Església catòlica.
A més, la població va

disposar d'un servei d'autocars per traslladar-se al
Mas, ja que, tot i que tradicionalment el trajecte es
feia a peu, actualment, les
noves infraestructures dificulten el pas, especialment
a l'hora de travessar la carretera C-14. Després dels
balls inicials, la celebració
va seguir amb la missa en
honor al Sant i la mostra
de danses populars amb
les diferents agrupacions.

La festivitat de Sant Bernat Calvó va coincidir
aquest cap de setmana
amb la Jornada d'Intercanvi Cultural Vila-seca
Oliva. El municipi va rebre la visita d'un total de
74
persones
d'Oliva
(València) amb l'objectiu
de intercanviar coneixement culturals.Els actes
de la jornada van començar dissabte a la tarda amb una gran cercavila
popular
on van
participar els gegants,
grallers, i l'Esbart Ramon
d'Olzina de Vila-seca juntament amb el grup de
danses Raval i Vila d'Oliva. Un cop al Parc de la
Riera, les dues poblacions van oferir els balls
tradicionals de festes. Pel
que fa a la diferència cultural entre les dues poblacions, el regidor de
Cultura de Vila-seca va
destacar que «tot i les petites diferències de vestimenta i de representació
dels balls populars, la cultura que va mostrar la població d'Oliva no ens deixava de ser familiar.

