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Calella dóna la benvinguda a la 26a Festa de la
Cervesa
La històrica celebració, que comença demà, portarà a la ciutat seixanta-set bandes
provinents majoritàriament del centre d'Europa
Els organitzadors preveuen que hi passaran 50.000 visitants
27/09/13 18:21 - CALELLA - REDACCIÓ

La coneguda Oktoberfest de Calella va celebrar l'any passat el primer quart de segle ininterromput de
cita amb la ciutat maresmenca. Un any després i amb forces renovades, la trobada de tres setmanes
amb els aspectes més atractius de la cultura bavaresa començarà demà amb el tradicional degollament
del primer barril. La festa s'iniciarà amb una cercavila d'algunes de les bandes participants pels carrers
de Calella que acabarà a la vela instal·lada a la platja i que ha estat guarnida per a l'ocasió . El moment
àlgid arribarà a partir de les 9 del vespre amb el tradicional degollament del barril i el brindis “O 'zapft
is!”, que significa “Ja és obert”. A partir d'aquí, i segons les previsions dels organitzadors, les empreses
NT Incoming i Grup Shers, s'esperen que fins al 20 d'octubre passin per la vela unes 50.00 persones.
La major part concentrada durant els caps de setmana quan, de mitjana, unes 3.000 persones
accedeixen al recinte. De fet, l'Oktoberfest permet des de fa anys, allargar la temporada d'estiu als
hotels del municipi que tenen més de 3.200 reserves només de músics i acompanyants.
Les significatives xifres es completen amb les 67 bandes participants provinents d'Àustria, Bèlgica,
Suïssa, Alemanya, Dinamarca, Hongria, Noruega, Països Baixos, Suècia, Eslovènia i Letònia. Es preveu
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que la segona setmana, al contrari que en altres edicions, concentri el major nombre d'actuacions.
Finalment, durant aquesta edició de la Festa de la Cervesa es volen repartir més de 40.00 litres de
cervesa de desenes de marques i fins a 6.000 quilos de menjar típic bavarès, com el bratwurst, la
kartoffelsalat o el schnitzel.
LA XIFRA

50.000
visitants

s'espera que passin per l'Oktoberfest de Calella
durant les tres setmanes de celebració de la
tradicional festa

Propostes musicals variades
El responsable d'NT Incoming, Joan Pascual, assegura que bona part del valor afegir de la Festa de la
Cervesa de Calella correspon a la fidelitat de les bandes que hi participen cada any. Les propostes
musicals que s'hi podran veure són molt diverses i les formacions que actuen a Calella poden ser de
pocs membres o arribar als 300, com és el cas dels integrants de les bandes dels ferrocarrils de
Noruega, que actuaran conjuntament per primer cop fora del seu país
Darrera actualització ( Divendres, 27 de setembre del 2013 18:22 )
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