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L’exposició de Coderch i el centenari de la
Fraternal, presents a la Festa de Sant Jaume
Espolla viurà una
setmana intensa
amb una vintena
d’activitats per
celebrar el seu patró

L

a maquinària de festa major ja s’ha posat en marxa
a Espolla per celebrar Sant
Jaume. Les activitats comencen demà dimecres, a dos
quarts de cinc de la tarda, amb el
concurs Memorial Joan Cos. El tema d’aquest any serà “100 anys de
l’edifici de La Fraternal”. Es proposa fer un dibuix amb la mirada posada en un dels edificis més emblemàtics d’Espolla, coincidint amb el
centenari de la seva construcció.
Aquesta serà una de les activitats
relacionades amb aquest aniversari però l’acte central tindrà lloc
diumenge, 23, a la plaça del Carme, després de l’ofici solemne. Hi
haurà el descobriment d’una placa commemorativa, l’actuació de
la coral d’Espolla i després es farà
el vermut del centenari. Seguidament hi haurà les sardanes de la
Cobla Principal de l’Escala i l’entrega dels premis del concurs memorial Joan Cos. A dos quarts de vuit
del vespre es farà ball a la pista municipal amb el trio Sharazan.
L’homenatge al reconegut arquitecte, José Antonio Coderch, serà
a la Fraternal amb la inauguració
de l’exposició Vers una tradició viva, José Antonio Coderch, dijous,
dia 20. La mostra organitzada
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, comissariada per Antoni
Companys, es podrà veure a Espolla fins a finals d’agost. Coderch
va estar molt vinculat al poble i a
partir dels anys seixanta hi passà
temporades llargues. Del vessant
més cultural, la festa major passarà a l’activitat esportiva amb la
caminada nocturna que s’inicia-

Carles Sanjosé “Sanjosex” i Carles Belda presentaran ‘Càntut’, divendres, 21
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ENGUANY EL TRADICIONAL
SOPAR DE SANT JAUME
SERÀ DILLUNS A
L’EMBLEMÀTIC PARATGE
DE LA FONT DEL CONILL

rà a la plaça Marquès de Camps
a dos quarts de deu del vespre. Hi
podran participar petits i grans i a
l’arribada a la piscina es repartiran
entrepans de sussissa o formatge
i beguda a un preu de 5 euros. Un
novetat d’aquest any serà l’actuació musical acústica que s’oferirà
a mig recorregut de la caminada
nocturna. Serà a l’indret del menhir de la Murtra.
La jornada de divendres, 21, començarà a la piscina amb els jocs

La mítica làmpara de Coderch, molt admirada i premiada
d’aigua per a nens i nenes de 3 a 16
anys. Les inscripcions es poden fer
a la mateixa piscina a un preu de
2€, tot i que l’activitat serà gratuïta per als usuaris del Casal d’Estiu
i de l’Esportiueig. A dos quarts de
dotze de la nit, hi haurà el plat fort

musical de la festa a la pista municipal. Obriran foc el duet format
per Carles Sanjosé, l’ànima de Sanjosex, i Carles Belda, acordionista
diatònic. Oferiran, entre d’altres,
els temes del seu treball Càntut.
Aquesta activitat està organitza-

da amb la col·laboracióde l’Associació Cultural La Fraternal Espollenca. A dos quarts d’una serà el torn
de la música de Merkado Negro.
L’endemà dissabte, 22, hi haurà escacs durant tot el matí, de 10
a 13h, a la plaça del Marquès de
Camps. Tindrà lloc l’exhibició de
partides simultànies amb el mestre Julio Alonso. A les 17h, a la pista
municipal serà el moment per a XI
Trobada gegantera amb plantada
de gegants i cercavila, organizada
pels grallers d’Espolla.
A dos quarts de dotze de la nit i
a l’escenari de la pista municipal
arribarà La Banda del Drac per fer
ballar a bon ritme tothom que s’hi
acosti. De diumenge amb els actes ja mencionats es passarà al sopar de revetlla del patró, el sopar
de Sant Jaume, dilluns, 24. Aquesta any hi ha la novetat que la festa es farà la paratge de la Font del
Conill. Hi haurà l’àpat a dos quarts
de deu del vespre i a les dotze de la
nit començarà la sessió de música
amb DJ. Els tiquets per al sopar de
Sant Jaume costen 12 euros per als
adults i 8 euros per als infants, si es
compren fins divendres, dia 21. Si
s’adquireixen dissabte, diumenge
o el mateix dilluns, els preus pugen
a 15 i 10 euros.
Amb sis dies d’activitats a l’esquena, dimarts, 25, arriba la festa
local, el dia de Sant Jaume. Aquells
que ho vulguin podran descansar
però amb motiu del patró també
hi haurà alguna cosa organitzada. A la una del migdia a l’escenari
de la Fraternal hi ha previst el Ball
de vermut Jesús Frigolé, organitzat pel mateix Cafè La Fraternal.
Es tancarà la festa però encara hi
haurà motius per anar a Espolla.
Fins al 31 de juliol hi ha la mostra
Empremtes mil·lenàries d’Helena
Vendrell a l’Oficina del Paratge de
l’Albera, sobre fotografies del romànic. L’exposició se sumà a la de
Coderch, que en aquest cas s’allargarà uns dies mes.
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