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La raval de Cristo celebra la festivitat de Sant Mateu
el darrer cap de setmana de setembre
Un any més, l’Associació de Joves de la Ravaleta va ser
l’encarregada d’organitzar les festes en honor a Sant
Mateu, que van celebrar-se el darrer cap de setmana de
setembre, és a dir, els dies 24 i 25.
Com en les darreres edicions, el programa festiu del cap de
setmana va aglutinar actes adreçats a tots els públics. Així,
grans i menuts van poder gaudir d’activitats tan diverses
com un parc infantil amb inflables, una llonganissada popular i pa amb tomàquet per sopar al casal, un espectacle
de màgia, bingo i disco mòbil.
Pel que fa al dissabte dia 25, la diada va començar amb el
concurs d’arròs negre. El fort vent que va bufar durant la
jornada, però, va provocar que els participants haguessin
de cuinar a dins del casal, i amb paellers de gas butà.
A la tarda, després d’haver gaudit de l’arròs per dinar, va
tenir lloc un concurs de guinyot que, com sempre, va aplegar molts participants. I com és tradició en totes les festes
populars, la nit va acabar amb música. Aquesta vegada,

amb l’actuació de Jordi.
La raval de Cristo va mostrar, un any més, l’èxit de participació ciutadana de què gaudeixen els actes festius que
s’hi organitzen al llarg de l’any.
(continua a la pàgina següent)
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A L’IGUAL QUE EN LES FESTES
MAJORS, L’ALTA PARTICIPACIÓ
DEL PÚBLIC VA TORNAR A SER LA
NOTA DESTACADA DE LES FESTES
EN HONOR A SANT MATEU.
A DALT, IMATGES DE LA NIT
MÀGICA DE DIVENDRES.
AL COSTAT, DIVERSOS MOMENTS
DE L’ELABORACIÓ
D’ARRÒS NEGRE QUE VA TENIR
LLOC AL CASAL DISSABTE DIA

25.

A BAIX, EL CONCORREGUT BALL
DE LA NIT I DUES IMATGES
DEL CONCURS DE GUINYOT,
TAMBÉ CELEBRAT AL CASAL.

pàgina 30

