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Convoquen una
nova edició del
Concurs de
Fotograﬁa del
 El text reinventa la història de l’ocupació espanyola per mitjà d’un intercanvi de rols de gènere Carnaval

Els Follets tornen per Carnaval amb
una sàtira sobre la independència
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«Fa molt temps, en un petit racó
de Catalunya on els hispànics no
van poder accedir per colonitzarlo, hi havia unes dones anomenades Histèrica i Labèlica» que comandaven un grup femení que
va ser la clau de la resistència. Així
introdueix Valentí Vilaginés, director dels Follets de les Obagues,
la proposta que presentaran durant
els actes previs del proper Carnaval. El grup solsoní torna als escenaris amb la sàtira que els caracteritza amb una proposta «atemporal però entenedora».
El territori impenetrable per als
hispans és el Solsonès i la història
la narra una família de pagès per
mitjà de les explicacions d’una
àvia a la seva néta. Aquesta, «li explica com ens vam poder alliberar
per proclamar la independència de
Catalunya». Tot i ser una obra
atemporal, retrata unes maneres de
fer i d’actuar «però en lloc de ser els
homes qui dominaven eren les
dones», explica Vilaginés, que també és autor de text. De fet, que qui
fos al comandament de la resistència fossin les dones no és anecdòtic, sinó que és presentat com l’element clau per a la victòria.
Catalanix contra hispanorums,
un paral·lelisme amb els coneguts
Astèrix i Obèlix, proposta que centrarà bona part dels continguts,
amb la porció màgica inclosa. En
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Valentí Vilaginés, director dels Follets de les Obagues, torna a la càrrega per satiritzar la societat

Una àvia de pagès explica
a la seva néta la història de
quines van ser les claus per
proclamar la independència

tractar-se de proclamar la independència, tampoc no hi faltaran
al·lusions als principals responsables polítics catalans i espanyols
i tampoc no se’n salvaran alguns de
la comarca. Vilaginés deﬁneix
aquesta com una obra «basta»,

Una vintena d’actors pujaran
a l’escenari de la Sala
Polivalent el dia de l’Entrega
de Bojos del Carnaval

com la majoria de les que han interpretat els Follets de les Obagues. La posada en escena serà el dissabte 22 de febrer, en el marc de
l’acte d’Entrega de Bojos. Una vintena de solsonins pujarà a l’escenari per donar vida als personatges

en un acte que, com l’any passat, se
celebrarà a la Sala Polivalent. Els
seus responsables esperen que el
temps acompanyi atès que l’any
passat va suposar un escull tot i la
bona entrada que presentava la
sala.
Els Follets de les Obagues van
tornar l’any passat a la càrrega
després de cinc edicions del Carnaval d’absències i ho van fer amb
una obra «picant» ambientada en
un prostíbul. El proper Carnaval
buscaran repetir l’èxit.
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L’Arada munta una jornada per
promoure l’associacionisme
 Les activitats giraran a

l’entorn de les entitats i la
promoció del territori al sud
del Solsonès
REDACCIÓ | RINER

El Santuari del Miracle acollirà,
el dissabte 1 de febrer, una trobada triple al voltant de l’associacionisme i la promoció del territori al
sud del Solsonès. La programació
de la jornada inclou una sessió gratuïta sobre gestió i creació d’associacions, una assemblea oberta
de Territori de Masies i un plenari general del projecte Actua.
A les 5 de la tarda hi ha prevista la primera assemblea oberta
de Territori de Masies, l’associació
que amb aquest nom busca promocionar la cultura i el patrimoni des de la seva gent, les seves entitats, ens i empreses. Seguidament, a 2/4 de 7, és prevista la realització del plenari general del
projecte Actua, el pla comunitari

que des del 2009 ha mobilitzat
ﬁns a cinquanta entitats i 300 persones del sud del Solsonès i rodalies per a la construcció de diversos projectes comunitaris.
Entre aquests projectes hi ha
l’Aula rural Gegantera, el projecte
Molsa (de recuperació de la memòria popular de la pagesia a la
Molsosa i rodalies), el projecte
Dones i Gent Gran, la creació d’espais com a Centres Cívics, Solsonès Viu, Guiﬁ, Varietats Locals i
Territori de Masies.
La jornada anirà precedida d’un
taller pràctic i gratuït sobre gestió
i creació d’associacions, a 2/4 de 4.
L’assistència és oberta i gratuïta
però l’organització agraeix que es
conﬁrmi contactant amb l’Arada.
Es pot fer per mitjà del correu
info@larada.net. En aquest taller
es revisaran dubtes administratius i paperassa oﬁcial de les entitats.
Per aquells que ho desitgin, també s’assessorarà en la creació de les
associacions amb l’objectiu que els
papers no siguin una trava per al

Resol i l’Associació de Festes del
Carnaval de Solsona convoquen
una nova edició del concurs de fotograﬁa de la festa. Hi poden participar tots els interessats que vulguin presentar-hi una fotograﬁa
del Carnaval que no hagi sigut
premiada en cap altre concurs.
Enguany, a més, es premiarà amb
200 euros la millor foto de la comparsa Gegant Boig, amb motiu
del seu 30è aniversari. La presentació ha de ser en paper fotogràﬁc
de com a mínim 20 x 30, muntat
damunt un suport rígid de 30 x 40.
Les trameses s’han de fer arribar
al laboratori fotogràﬁc Resol abans
del 13 de febrer del 2014. Al dors
cal anotar-hi el títol de la imatge i,
en sobre tancat, les dades de contacte de l’autor, així com la societat fotogràﬁca, si és que es pertany a alguna. El veredicte públic es
farà el 22 de febrer i les obres seran
exposades durant la setmana del
Carnaval. El jurat el formaran
membres de l’Associació de Festes
del Carnaval i experts i aﬁcionats
al món de la imatge. Els guanyadors recolliran els premis el dia de
l’entrega dels Gegants Bojos. El
guanyador rebrà 250 euros i la
seva obra serà la portada del tríptic del 2015. El segon premi rebrà
150 euros i, el tercer, 100. Tots els
guardonats rebran un trofeu.

Hi ha previst un taller gratuït
sobre gestió i creació
d’associacions per ajudar en
els dubtes administratius
Territori de Masies i Actua són
oberts a la participació de tots
els veïns i per això es convida
tothom a dir-hi la seva

seu foment.
Quant a l’assemblea oberta de
Territori de Masies, atès que és «i
ha de ser un projecte obert», l’Arada convida a assistir a aquesta
cita, durant la qual es presentarà
l’associació als veïns interessats i
s’acordaran activitats per dur a
terme durant el 2014. Aquest projecte s’ha impulsat per tal de promocionar la cultura i el patrimoni del sud del Solsonès a través de
diferents activitats culturals i de l’acompanyament i enfortiment del
teixit productiu.
Finalment, a 2/4 de 7, se cele-

Visita al Miracle en una de les activitats de Territori de Masies

brarà el plenari general del projecte Actua. El 2009 es va iniciar un
procés popular en què els veïns i
entitats d ela comarca van decidir
actuacions per dur a terme als
pobles i van començar a treballarhi. Aquest procés, anomenat projecte Actua, ha executat, d’alesho-

res ençà, diferents projectes com
la promoció de la cultura i el patrimoni, el foment de l’ocupació en
l’atenció a les persones o la recuperació de la memòria popular. Actua és un projecte obert i participatiu i tothom qui vol hi participa
en la mesura que decideix.

