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PÀGINES ESPECIALS FESTA MAJOR D’AVINYÓ

El Grup de Teatre d’Avinyó no fal-
ta a la cita de la festa major d’estiu
i tornarà a pujar a l’escenari amb
una nova comèdia que, com sem-
pre, promet fer riure al més seriós
del municipi.

Una de les característiques de
l’entitat és que, per festa major, les
obres que s’escenifiquen acostu-
men a parodiar el poble i la seva
gent, això sí, sempre en clau ab-
solutament d’humor. En aquesta
ocasió, s’ha escrit una versió de l’o-
bra El nen dels Parker, d’A. Hart i M.
Braddel. Es tracta d’un text que gira
al voltant d’una família correcta i
benestant que troba «un regalet»
(que no s’especifica) a la porta de

casa seva. En aquell moment, tots
comencen a sospitar de tots, per-
què tots tenen coses per amagar,
amb la qual cosa l’embolic està ser-
vit.

A Avinyó, però, el nen no serà

dels Parker, sinó dels Barnola, una
antiga família molt coneguda del
municipi. Així, l’obra que es podrà
veure al local Catalunya, i que s’ha
rebatejat com El nen dels Barnola,
agafa com a excusa aquesta nissaga
avinyonenca per estirar el fil de la
vida dels veïns d’Avinyó i, com
sempre, muntar una bona paròdia
per fer riure un bon grapat de
gent. A més, la presentació (que
serà a l’estil Dallas i ambientada als
anys 80) incorporarà vídeos.

L’obra té un elenc de 15 actors,
tots d’Avinyó, i està dirigida per Cla-
ra Gavaldà. Es farà demà a 2/4 d’11
de la nit i diumenge a les 10 de la
nit, i es repetirà dissabte vinent, dia
26 de setembre.
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El Grup de Teatre torna
amb una nova paròdia
Els actors avinyonencs adapten l’obra «El nen dels Parker» en

clau local El nou text promet fer riure de valent els espectadors



Una altra de les novetats desta-
cades del programa de la Festa
Major d’Avinyó d’enguany arriba-
rà en forma de castells. Per primer
cop, el municipi tindrà una jorna-
da castellera, que estarà protago-
nitzada pels Picapolls de la Gavar-
resa i els Vailets de Gelida.

Tot i que la colla dels Picapolls té
l’epicentre a Artés, el grup incor-
pora també castellers d’Avinyó i
Santa Maria d’Oló, ja que, com ex-
plica el regidor de Comunicació, Al-

bert Badia, el cognom que es va es-
collir per a la colla ja va ser el de la
Gavarresa amb la clara intenció d’a-
grupar gent de tota la zona, més en-
llà d’un sol municipi.

Els Picapolls tindran com a ob-
jectiu repetir la gran jornada que
van realitzar durant la Festa Major
d’Artés, en una diada que va ser
memorable principalment per tres
motius: pel bateig de la colla, per-
què es va estrenar la camisa oficial
(de color vi morat) i perquè es va
aconseguir descarregar un 5 de 6.
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Els Picapolls són els
protagonistes de la
trobada castellera

El Grup de Teatre d’Avinyó
no falla a la cita de la festa
major d’estiu i porta una
nova comèdia a l’escenari

La versió avinyonenca de 
«El nen dels Parker» es dirà
«El nen dels Barnola», nom
d’una coneguda nissaga

Membres dels Picapolls preparant-se en la diada passada d’Artés
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L’obra té un elenc de quinze actors del Grup de Teatre, tots ells avinyonencs
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IMATGE PROMOCIONAL

Oques Grasses serà el cap de cartell del concert de festa major que es farà
demà al pavelló. El grup osonenc actuarà a Avinyó una setmana abans de fer-
ho a Barcelona, dins els actes de les Festes de la Mercè.



Els osonencs Oques Grasses actuen demà

L’Ateneu Popular La Teia aporta
cultura i política a la festa major

L’Ateneu Popular La Teia d’Avi-
nyó s’ha sumat per segon any con-
secutiu a la festa major, en aquest
cas organitzant actes que aporta-
ran molta música, però també ses-
sions de política.

El programa del que s’ha bate-
jat com la 2a Festa Major Popular
a la Teia va arrencar ahir al vespre
amb un sopar de pintxos i el con-

cert d’Alba Careta i Martí Riera
Duo. Els actes continuaran avui a
la tarda, amb un concret a dos
quarts de set, quan s’iniciarà la tar-
da de ioga, que anirà a càrrec de
Cos Conscient.

Per a demà hi ha previst el sopar
popular (a partir de les 21 h) i el Ka-
raoke revolucionari. Ja diumenge,
es farà l’acte titulat Anarquia és in-
dependència. Es tracta d’un format

que reunirà quatre poetes que,
apunta l’organització, «llançaran
frases com punyals i versos que són
dinamita per a l’ànima». Són Nú-
ria Martínez-Vernis, David Caño,
Roger Pelàez i Martí Sales.

Dilluns està previst l’acte polític
on la CUP presentarà el seu pro-
grama, amb Anna Gabriel (nú-
mero 2 a les llistes del Parlament)
i l’alcalde de Navàs, Jaume Casals.
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El concurs de pintura
ràpida celebra 50 anys

El concurs de pintura ràpida ar-
riba aquest any a la 50a edició,
tota una efemèride que demostra
que es tracta d’un acte de gran
atractiu que ha aconseguit conti-
nuïtat al llarg dels anys. Es farà
demà dissabte a partir de les vuit
del matí. Els pintors podran esco-
llir qualsevol racó del municipi
d’Avinyó per a realitzar les seves ob-

res, que s’hauran de pintar sobre el
terreny. El concurs finalitzarà a la
una del migdia.

43 edicions d’escacs
També acumula una bona trajec-
tòria d’anys dins els actes de festa
major el torneig de partides ràpides
que organitza el Club d’Escacs
d’Avinyó. Es farà diumenge a par-
tir de les deu del matí.
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