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Espolla recorda Coderch
i homenatja la Societat
Els actes formen part d’una festa major intensa que s’allarga set dies
FRANCESC AGUILERA

Un dels actes que inclou la festa major és la trobada gegantera. A la foto, una imatge de l’any passat.
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CRISTINA VILÀ ESPOLLA

Josep Antoni Coderch de Sentmenat (-) fou un reconegut arquitecte català, un apassionat del seu oici, un home que
va estudiar la manera de viure la
terra i la natura. Per a molts fou un
humanista. Això és el que busca
transmetre l’exposició Vers una
tradició viva. José Antonio Coderch, produïda pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i que, a
partir de dijous a les  de la tarda,
s’instal·la a la Fraternal d’Espolla,
poble on va viure llargues temporades des que el  va reformar
la casa natal Coderch, del segle
XVI, i on va triar ser enterrat. “En
teníem moltes ganes de tenir-la i
ho hem aconseguit gràcies a la
complicitat del Col·legi i la família”, explica l’alcalde Carles Lagresa. La mostra s’inclou dins la festa
major que comença dimecres i
s’allarga ins dimarts.
Aquest no és l’únic homenatge
que formarà part del programa lúdic d’Espolla, una festa intensa,
amb activitats per a tots els públics. L’altre es dedica a la Societat
i als seus socis. Aquesta entitat ce-

Josep Antoni Coderch va viure
llargues temporades al poble
on va reformar, el 1964, la
casa natal Coderch del s. XVI
L’Ajuntament posarà una
placa a la façana de l’edifici
de la Fraternal i convida
a tots els presidents a l’acte
lebra, coincidint amb sant Jaume,
el seu primer centenari. “La Societat és una entitat ben viva encara, un centre de reunió de totes
les entitats del poble”, conirma
Lagresa, que afegeix que tenen
previst col·locar diumenge, a les
 del matí, una placa a la façana
de l’ediici per destacar l’efemèride. A més, es convidarà a l’acte a
tots els presidents que ha tingut
l’entitat, i que encara són vius, perquè descobreixin plegats la placa.
Per posar la cirereta, es farà un
vermut del centenari i les habituals sardanes es faran a la plaça
del Carme. Tot seguit, s’entregaran els premis a les diferents categories del concurs memorial Joan

Cos, enguany dedicat al centenari. L’obra pot “relectir tant l’exterior com l’interior de la Fraternal”.
Segona caminada nocturna
Un altre dels actes destacats del
cartell és la caminada nocturna
que es farà dijous a partir de /
de  del vespre. L’any passat, explica l’alcalde, va tenir una gran
acollida, sobretot entre famílies, i
enguany repeteixen. “Permet descobrir el nostre entorn”, comenta.
També repetirà una actuació musical divendres a la nit a la pista.
Enguany actuarà Carlos Sanjosé i
Carles Belda. Tot seguit, els prendrà el relleu Merkado Negro. Dissabte a la nit tornarà a haver-hi
música amb La Banda del Drac i
diumenge a la tarda amb Sharazan. L’escenari sempre serà la pista municipal.
La festa inclourà també activitats de cultura popular com una
trobada gegantera, dissabte a les
 de la tarda, impulsada pels Grallers d’Espolla, i l’actuació de la coral local durant l’oici solemne,
diumenge a les  del matí a l’església parroquial.

Els nens celebren la reforma de la piscina amb
jocs d’aigua i fan un sopar a la Font del Conill
C. V. ESPOLLA

Rebeu còmodament el vostre exemplar.
Gaudiu de nombrosos serveis gratuïts o amb descomptes
i participeu en els nostres sortejos periòdics.

La piscina municipal d’Espolla
va inaugurar-se fa trenta-tres anys.
Sens dubte és una de les primeres
instal·lacions d’aquesta mena que
es van fer a la comarca. “Cal reconèixer-li a Jaume Coderch que
aquesta va ser una gran obra”, comenta l’actual alcalde Carles Lagresa. El pas del temps, però, havia
malmès molt les instal·lacions –
les arrels dels pins, ins i tot, havien

rebentat algunes zones– i ha calgut fer-hi importants reformes
que, aquest estiu, s’han culminat.
Per celebrar-ho com cal, divendres, a partir de les  del matí, s’hi
faran jocs d’aigua per a nens d’entre  i  anys. Cal inscriure’s a la
piscina i costa  euros.
D’altra banda, si hi ha un espai
emblemàtic a Espolla, aquest és la
Font del Conill, ubicada a uns
quinze minuts caminant del po-

ble. Serà aquí on els veïns han decidit celebrar el tradicional sopar
de sant Jaume –un dels dos que
fan a l’estiu, l’altre és a la piscina.
Per poder-hi anar, cal inscriure’s a
l’Ajuntament abans del dia . El
preu és de  euros els adults i 
els nens. Els actes també inclouran la música d’un discjòquei. La
festa es tancarà dimarts a la  del
migdia amb un ball de vermut
amb Jesús Frigolé.

