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SANTA COLOMA DE QUERALT ■ C E L E B R A L A 5 A E D I C I Ó

El nucli antic va acollir el
circuit de l’Androminíac
■ Els carrers i places del casc an-
tic acolliren aquesta popular
baixada de trastos rodants, con-
vertits en un circuit protegit per
bales de palla on tots els colo-
mins s’hi van acostar per con-
templar els descensos més arris-
cats. La baixada d’andròmines
–que es va dividir en dos trams–
és una activitat esportiva de tra-
dició catalana que se celebra a
molts pobles de Catalunya i que

consisteix a fer descensos d’an-
dròmines únicament amb la inèr-
cia de la pròpia baixada o amb
l’ajuda humana dels conductors
de l’andròmina.

Unes andròmines que han de
seguir una sèrie de requisits per
tal que existeixi una seguretat,
com per exemple, que tinguin
com a mínim tres rodes, que tin-
guin un sistema de direcció i de
frenada, entre altres.–B. A.

Un total de disset andròmines van participar en la cinquena edició de
l’Androminíac. FOTO: B. ALTARRIBA

BET ALTARRIBA

Els carrers i places de l’Espluga
s’omplen de gom a gom per cele-
brar, un any més, la festa major
que començà el dijous 24 de juli-
ol. El toc de campanes i la dispa-
rada de salves anunciant la festa
donaren el tret de sortida de l’edi-
ció d’enguany i convidà els es-
pluguins i les espluguines a sor-
tir al carrer i gaudir de tots els ac-
tes que es realitzen per celebrar
la festa major.

El dijous va comptar amb un se-
guit d’activitats. A les cabanes de
la Cova de la Font Major es va re-
alitzar la inauguració de l’expo-
sició ‘Europa fa 1 milió d’anys’,
de l’Institut de Paleoecologia Hu-
mana i Evolució Social. Una ex-
posició itinerant que mostra, a
través de plafons i reproducci-
ons, com es van configurar pro-
gressivament els actuals conti-
nents i com les variacions climà-
tiques van determinar l’aparició
d’una vegetació i fauna específi-
ques –entre elles l’espècie huma-
na– en diferents localitzacions
geogràfiques.

Seguidament, la tarda de di-
jous va tenir lloc la cercavila po-
pular on els nans, gegants, els he-
reus i pubilles del municipi va re-
córrer els carrers fins arribar a la
plaça d’en Canós, acompanyats pel
ritme dels grallers que a través
de la seva música oferien tot un
espectacle. Va ser la plaça d’en
Canós l’escenari del pregó, rea-
litzat enguany a càrrec de l’es-
pluguí Joan Vilà i Bosch, direc-
tor general de TUI Travel A&D i
fundador d’Hotelbeds. A dos
quarts de nou del vespre es va re-
alitzar un dels actes més espe-
rats: la celebració de la segona
edició del festival de poesia Rusc,
una iniciativa promoguda pel vi-
cepresident de la Fundació Llu-
ís Carulla, el poeta Jordi Caru-
lla-Ruiz, i el Museu de la Vida Ru-
ral. El festival –que celebrà la seva
segona edició als Jardins del Mu-
seu– estigué dedicada a la memò-
ria de Joan Vinyoli amb motiu
dels cent anys del seu naixement
i dels 30 de la seva mort. Va comp-
tar amb la presència dels poetes
Meritxell Cucurella-Jorba, En-
ric Casasses, Lluís Calvo i Xavi-
er Farré. Com a complement a la
seva veu, l’acte comptà també
ambl’actuaciódelacantautoraMe-
ritxell Gené. El dissabte, en can-
vi, es féu la versió infantil d’aquest
festival de poesia, el Rusquet.

El divendres va tenir lloc la in-
auguració del nou parc biosalu-
dable a la plaça Montserrat Ca-
nals. Es tracta d’un conjunt de

màquines per tal que la gent gran
pugui fer exercici però que són
aptes per a tot tipus de públic. A
dos quarts de vuit hi va haver la
cercavila gran amb tots els grups
de cultura popular de l’Espluga
donà el toc de ritme i de color als
carrers i places de la vila. A més,
a la nit, la batucada amb la Bandar-
ra Street Orkestra acompanyà
fins que comencés el Gran Ball
de Festa Major i la Nit Jove on les
Matinades –amb el grup de Gra-
llers de l’Espluga– clourien la nit
a les sis del matí.

La protagonista de dissabte
va ser, sens dubte, la cursa popu-
lar del municipi. Enguany –se ce-
lebrava la seva 37a edició- va
comptar amb un centenar de par-
ticipants menys que en la darre-
ra edició. Aquesta edició estrena-
va un nou format amb un recor-
regut de 5 km que es realitzava
de forma simultània amb el de 15
km.

Ahir diumenge, en canvi, els
Balls de Bastons, els Diables de
l’Espluga amb el Senglar i els Na-
nos de l’Espluga, els Grallers, en-

tre d’altres, realitzaren les seves
actuacions en sortir de l’eucaris-
tia solemne dedicada als patrons
locals. Les autoritats locals par-
ticiparen també a la cercavila,
acompanyats per una petita agru-
pació de músics de l’Orquestra
SimfònicaTreu-lilaPolsalTeuIns-
trument. Aquesta cercavila do-
nà pas a una nit màgica amb el
correfoc amb bestiari i l’espec-
tacle pirotècnic a càrrec dels Di-
ables de l’Espluga i la seva colla in-
fantil, sense dubte, un gran es-
pectacle de foc.

Avui dilluns, últim dia de la
festa major, hi haurà un concert
del cantautor Cesk Freixas, que
posarà el punt i final a aquesta
edició, a uns dies de festa, tradi-
ció, cultura, gastronomia i oci.
Tot gaudit amb la companyia
d’amics i família, coneguts i fo-
rasters que han visitat la vila amb
motiu de la seva festa major. Una
festa on no hi ha faltat cap acti-
vitat ni cap acte per a totes les
edats i tots els gustos. Dies i nits
llargues, carrers plens de disbau-
xa i alegria, de balls, de gegants,
d’espectacles, de concerts, de
foc; però sobretot, carrers inun-
dats de somriures d’orella a ore-
lla dels espluguins i les esplugui-
nes en pensar que ja esperen la
propera.

L’ESPLUG A DE FRANCOLÍ ■ S E C E L E B R A F I N S AV U I

Un dels elements del bestiari local, el Senglar, surt a ballar pels carrers de l’Espluga. FOTO: B. ALTARRIBA

L’Esplugaestroba
immersa en la
seva festa major

La plaça Montserrat Canals, plena per ballar al ritme de la batucada i del
concert. FOTO: B. ALTARRIBA

Des del dijous passat fins avui dilluns, l’Espluga
de Francolí celebra i gaudeix de la festa major.
Una festa major on no hi ha faltat cap activitat
ni cap acte per a totes les edats i tots els gustos

Els carrers i places
de l’Espluga de
Francolí s’omplen
de cultura i
tradicions populars
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