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El Vermut Popular de Dames i Vells
arriba enguany amb tres concursos
S'inauguraran les primeres edicions dels concursos de versots i de fotografies

Dames i Vells han organitzat tres concursos per aquest diumenge | Cedida

Les festes de Sant Magíno serien el mateix sense un dels col·lectius més esbojarrats de la
ciutat. Com ja va sent tradició, aquest diumenge tindrà lloc la 3a edició del Vermut Popular del Ball
de Dames i Vells. Aquest acte popular començarà a les 12 del migdia a la plaça de Dames i Vells de
Tarragona i finalitzarà amb una fideuà per a tothom.
Enguany Dames i Vells ha organitzat tres concursos. Com en edicions anteriors, es planteja la 3a
edició del Concurs de Disfressa i Versots de Parella de Dama i de Vell o Autoritat, una trobada
que repta a la imaginació i creativitat dels ciutadans, que poden experimentar de primera mà com
és participar en el ball parlat com a actors.
L'acte festiu arriba amb una novetat en forma de concurs de Versots. La 1a edició d'aquest
concurs ofereix la possibilitat de posar un sorra en el text del ball d'enguany. Les persones que
vulguin participar -aportant la seva visió de la realitat tarragonina o d'àmbit nacional o internacionalhauran de dipositar, el mateix dia del vermut, les seves propostes de text en una urna que hi haurà
preparada per a l'ocasió, junt amb el seu nom i telèfon.
I per últim, el concurs de fotografia a través d'Instagram. Aquesta primera edició vol recollir les
millors imatges i selfies dels assistents al vermut durant el dia 13. Per a participar cal venir a
l'acte, gaudir del dia i penjar les imatges abans del dia 20 d'agost de 2017.
Ja ho sabeu, aquest diumenge, a les 12 h, teniu una cita amb el bon humor i el bon rotllo de
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Dames i Vells.
En aquest enllaç podreu consultar totel programa festiu de Sant Magí 2017
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