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El President de la Generalitat,
Artur Mas, va destacar ahir a Igua-
lada la tasca del teixit associatiu de
Catalunya en el desenvolupament
del país i va posar com a exemple
d’aquest progrés el paper de l’Ate-
neu de la capital de l’Anoia, que ahir
culminava la celebració dels 150
anys d’existència.

Mas, que va estar present a l’ac-
te, juntament amb el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, va co-
mentar que «aquest país s’ha or-
ganitzat entorn del seu teixit asso-
ciatiu. Les entitats ara són un fet di-
ferencial molt important per a Ca-
talunya». Mas va associar també el
paper de l’Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera al paper precisa-
ment del treball i de l’emprenedo-
ria com a un altre fet diferencial del
cas català. Així, va concloure que
«aquest país acostumat a pencar, a
associar-se i capaç d’integrar a tan-
ta gent aspira a decidir ara el seu fu-
tur» en una clara referència a la con-
sulta sobiranista del proper 9 de no-
vembre.

El President de la Generalitat
va reconèixer que el país viu una si-
tuació «amb molts problemes»,
però va afegir que «al mateix temps
volem decidir el nostre futur amb
tota normalitat» i va acabar dient
que això que demana «que és una
cosa normal, alguns ho volen veu-

re com quelcom d’estrany».
L’Ateneu Igualadí tancava amb

l’acte d’ahir les celebracions del
seu 150è aniversari. Es tracta del se-
gon ateneu més antic de Catalunya,
després de l’Ateneu Barcelonès,
que va ser fundat just un any abans.
La cerimònia d’ahir va ser l’acte cen-
tral de totes les activitats que s’han
programat per celebrar l’efemèride
i va servir per reconèixer la trajec-
tòria i la feina feta per l’entitat al ser-
vei de la cultura ciutadana, a través
de l’organització, impuls i suport de

tota mena d’activitats culturals, so-
cials i pedagògiques des de la seva
fundació. L’Ateneu Igualadí es va
crear el 1963 amb l’objectiu de pro-
moure els estudis entre el sector ob-
rer.

El president de l’entitat, Miquel
Canet, va destacar ahir que «hem de
celebrar que som l’Ateneu de les
oportunitats» i va subratllar la im-
portància de les persones que «po-
sen les idees i l’energia per fer les co-
ses». També va recordar el paper de
l’institució en els seus orígens,

quan era una eina «per accedir a la
cultura i la instrucció entre els més
necessitats» Per la seva banda, el
batlle d’Igualada, Marc Castells, va
afegir que «com a Ajuntament, es-
tarem sempre al costat de l’Ateneu
Igualadí».

Durant la seva història, l’institu-
ció ha viscut diversos daltabaixos a
causa dels diferents contextos his-
tòrics i socials que li ha tocat viure.
Moments durs, com la destrucció
de la seva seu al carrer del Vidre a
causa d’un incendi provocat per les

tropes carlines que van entrar a
Igualada el 1873 o la incautació i la
transformació en Centro Nacional
durant la dictadura franquista,
s’han combinat amb moments
més alegres com la inauguració
de l’actual seu el 1878 o la visita de
Margarida Xirgu i Federico García
Lorca el 1935 per la representació
de Yerma. L’abril del 2008 l’institu-
ció va ser reconeguda amb la Creu
de Sant Jordi, que els hi va entregar
l’anterior president de la Generali-
tat, José Montilla. Actualment, l’A-
teneu celebra uns 500 actes i té
35.000 visitants cada any i a les se-
ves escoles estudien més de 250
alumnes.

La presència d’Artur Mas a l’ac-
te de cloenda del 150è aniversari de
l’Ateneu Igualadí s’emmarcava en
una visita més àmplia que va fer el
president a la comarca de l’Anoia.
Per la tarda, va estar a la Pobla de
Claramunt, on va visitar la casa
consistorial del municipi i es va re-
unir amb l’alcalde Santi Broch.
Abans d’anar a Igualada, Mas va vi-
sitar també a aquesta població la
Plataforma Logística Humanitària
de la Creu Roja, inaugurada l’any
2011 per millorar la resposta hu-
manitària de l’associació a la po-
blació catalana. El president va fer
una visita a les instal·lacions acom-
panyat pel president de la Creu
Roja a Catalunya, Josep Marquès. 
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Artur Mas destaca a Igualada el paper 
de les entitats en la construcció del país
El cap de l’executiu català va presidir ahir al vespre els actes centrals del 150è aniversari de l’Ateneu Igualadí

Artur Mas en la seva intervenció d’ahir al vespre a l’escenari de l’Ateneu Igualadí
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Igualada va acollir ahir la terce-
ra edició de Firafoc, la fira del foc
i la pólvora a Catalunya, organit-
zada per l’Ajuntament d’Igualada,
l’Institut Municipal de Cultura i el
grup Mal Llamp. Així, durant tot el
dia, la plaça de Cal Font va acollir
una vintena d’estands d’artesans i
de grups de foc i bestiari cata-
lans, a més d’una fira de produc-
tes pirotècnics. 

La inauguració oficial de l’acte
va tenir lloc a les dotze del migdia,
amb la presència de les autoritats
igualadines, encapçalades pel seu
alcalde, Marc Castells, i altres re-
gidors del consistori. Previ al dis-
curs inaugural, però, es va fer el no-

menament dels Pólvores de Cata-
lunya a membres de colles d’arreu
del país, en què hi va destacar la
colla Mal Llamp d’Igualada, Els Ca-
brons de Vilanova del Camí i els
trabucaires igualadins Els Vola-
dors. D’altra banda, també es va
nomenar com a Pólvora de Cata-
lunya el desaparegut fotògraf igua-
ladí Santi Carbonell, membre de la
colla Mal Llamp; el reconeixe-
ment va ser recollit per la seva ví-
dua, Lita Siles. Finalment, i com a
premi més destacat de la jornada,
la companyia de teatre Els Co-
mediants va rebre la distinció de
Pólvores Majors de Catalunya
2014, un guardó recollit per un dels
seus fundadors i director, Joan
Font. Aquesta companyia es ca-
racteritza per incloure el foc i la pi-
rotècnia en molts dels seus es-
pectacles, que els han portat arreu
dels cinc continents. Una de les ac-
tuacions del grup més vistes a Ca-
talunya va ser l’espectacle de

cloenda dels Jocs Olímpics de
Barcelona l’any 1992. Font va agra-
ir al públic assistent el reconeixe-
ment rebut, assegurant que
«aquests són els homenatges que
fan més il·lusió, perquè no vénen
de les institucions, sinó de la gent,
del públic, i això significa que vé-
nen del cor». 

A continuació, durant el dis-
curs d’inauguració, Marc Castells
va destacar la importància dels ele-

ments de foc i pirotècnia a totes les
festes d’arreu del país i en especial
a Igualada, en què es té constàn-
cia del ball de diables des del se-
gle XVI. Finalment, Castells tam-
bé va assegurar l’encert en ho-
menatjar el fotògraf de la ciutat,
Santi Carbonell, una persona molt
lligada al món dels correfocs i la pi-
rotècnia. 

Els actes van continuar durant
tot el dissabte, que a pesar de les

nuvolades es va salvar de la pluja.
Així, durant la tarda es va poder
gaudir de tabalades, cercaviles
amb dracs, diables i elements fes-
tius, a més d’espectacles pirotèc-
nics de tot tipus i un cicle de con-
ferències a la Biblioteca Central d’I-
gualada. 

La d’enguany ha estat  la terce-
ra edició d’una fira que se celebra
arreu de Catalunya i aquest cop ha
fet parada a la capital de l’Anoia. 
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El fotògraf igualadí
desaparegut fa unes
setmanes, Santi Carbonell,
rep un homenatge pòstum 



El món del foc reconeix
la companyia de teatre
Comediants a Igualada

Moment en què Joan Font, director de Comediants, rep la distinció de Firafoc
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