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Anoia Sud

Després de 90 anys, el pont
Celebració de la festa de
del Bruc rep el nom de “Pont
la Mare de Déu de la Font al Bruc
President Enric Prat de la Riba”
EL BRUC / LA VEU

L’alcalde del Bruc Carles Castro amb el president de la Diputació Salvador Esteve i el
diputat comarcal Marc Castells en el descobriment de la placa

EL BRUC / LA VEU

El passat dissabte 5 de juliol
va tenir lloc el descobriment
de la placa que dóna nom,
de forma oficial, al pont que
uneix el nuclis del Bruc de
Baix i del Mig amb el del de
la Parròquia, amb el nom de
“Pont President Enric Prat de
la Riba”.
L’alcalde del municipi, Carles Castro, juntament amb el
president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve,
i el diputat d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge i alcalde de la capital de l’Anoia,
Marc Castells, van descobrir
la placa del pont construït fa
90 anys per la Mancomunitat
de Catalunya.
Tot seguit, veïns i autoritats
van poder visitar l’exposició
“Història de la construcció del
pont” al Casal Familiar del
Bruc i assistir a la conferència a càrrec de Laura Pinyol,
l’estudiant bruquetana que va
iniciar el treball de recerca per
l’institut i que ha esdevingut
una obra que recorda aquest

fet històric de gran valor pel
municipi.
Prèviament, les autoritats van
pronunciar unes paraules honorant la figura del que va ser
l’impulsor de la Mancomunitat,
Enric Prat de la Riba. Salvador Esteve va parlar també
del què va ser la institució i va
comentar que “va ser el primer
intent seriós i pràctic de fer
un autogovern després de la
desfeta de 1714”. Esteve, en
referència a Laura Pinyol, va
comentar que “s’ha de posar
en valor aquesta joventut que
inventa i treballa”.
Carles Castro, alcalde del consistori, va explicar als assistents com li va arribar aquesta
informació a les seves mans
i que, aquest any en el qual
se celebra el centenari de la
Mancomunitat, era el moment
idoni per tancar oficialment un
desig del consistori del 1922,
una obra que va representar
una millora pels habitants del
municipi de tots els temps i
que ara volem donar el reconeixement que l’hi correspon.

Diumenge va tenir lloc el tradicional aplec de la Mare de
Déu de la Font, una festivitat
en què s’honora a la Verge del
Roser amb una missa a l’aire
lliure.
La celebració es du a terme a
la Font de la Mare de Déu, un
paratge en plena natura situat
en el nucli antic del municipi
en el qual s’hi troba la capella
de la Mare de Déu.
Al migdia va tenir lloc la missa
i el cant de la salve. Tot seguit,
audició i ballada de sardanes,
i el tradicional pica-pica en
què petits i grans es reuneixen amb la intenció que les
tradicions locals perdurin en el
temps.

L’acte està organitzat per la
parròquia de Santa Maria del

Bruc amb la col·laboració del
consistori.

Nou èxit del Festival de llegendes
de Catalunya de Sant Martí de Tous
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El V Festival de Llegendes
de Catalunya celebrat aquest
passat cap de setmana a Sant
Martí de Tous va acollir prop
de 1.500 persones en el que
va ser l’acte central del festival
del dissabte al vespre. A les 10
del vespre el poble va apagar
l’enllumenat i 6.000 espelmes
il·luminaven els carrers del
nucli antic per l’Apagada de
Misteri. Durant el recorregut,
els assistents van poder escoltar diverses llegendes misterioses dels Països Catalans
que s’han recuperat i adaptat
especialment per a l’ocasió. El
moment culminant de la nit va
ser la llegenda final que va interpretar l’actriu catalana Anna
Sahun al peu del castell i que
portava per nom “L’empremta
de la ferradura”.
Dissabte a la tarda també van
visitar el poble més d’un miler

més de persones per
escoltar les diferents llegendes dels Racons de Llegenda, en els diversos escenaris
ubicats pel poble. Les llegendes que es van explicar eren
procedents de les localitats de
Lleida, Tarragona, el Rosselló,
L’Escala, Igualada i Sant Martí

de Tous.
Diumenge al matí van continuar les activitats del Festival
de Llegendes de Catalunya
que es va acabar a la tarda
amb l’espectacle “Tous és Llegenda” a càrrec de l’Esbart
La Cérvola de Sant Martí de
Tous.
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