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Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

Visita comentada de l’exposició 
amb la participació de veïns del barri

Dissabte 8 de juliol a les 6 tarda

Inauguració 

Dissabte 3 de juny a les 7 de la tarda

Imatge portada: Concurs d’arrossos que el barri de la Força 
va organitzar per la Festa Major de setembre de 1974. 
Fotògraf Genís Pascual. 

L’alcalde Joan Sibina destapant la placa commemorativa 
dels aplecs del barri de la Força, el juny de 1968. 
Fotògraf Josep M. Cortina



Unes de les festes populars i veïnals més importants de la 
nostra vila van ser les Enramades, que es feien als 
diferents barris del poble després de Corpus. Malaurada-
ment, però, van desaparèixer a mitjan dels anys 50 del 
segle passat.

La seva enyorança va portar a un grup de veïns del barri 
de la Força a reprendre-les l'any 1967 en forma d'aplec o, 
senzillament, com a festa de barri. 

L'ànima d'aquestes festes va ser sens dubte en Josep 
Pascual i Jorba, en Pepito Creus. Era fill del barri i estima-
va, per damunt de tot, la nostra vila, la seva gent i els seus 
costums i tradicions. Una persona activa i dinàmica que 
va dedicar molt de temps a fer que la celebració fos 
sempre un èxit. Es va rodejar també d'un grup de joves 
del veïnat que van perdre moltes hores del seu temps 
lliure per ajudar-lo en aquesta tasca.

Els organitzadors de la festa elaboraven un programa 
d'activitats i, a partir d'aquest, començaven a treballar per 
a dur-lo a terme. Les despeses de tots els actes es paga-
ven  amb les aportacions voluntàries dels veïns. Algunes 
d'aquestes eren en metàl·lic i, d'altres, en espècies, és a 
dir, amb regals que els diferents locals comercials cedien 
perquè fossin entregats als guanyadors dels diferents 
concursos que s'organitzaven cada any.

Els actes de la festa solien ser variats: concursos per a 
grans i petits (de plantes i flors, d'all i oli, de pintura 
ràpida, cursa de granotes, etc.) amb l'esperat repartiment 
de premis, les sardanes, el ball de nit a la plaça del 
Bestiar, l'elecció de la pubilla... i el que no hi faltava mai 
era el sopar de germanor al carrer amb els porrons 
presidint les taules.  

Un dia del mes de maig es feia una excursió per visitar 
algun lloc de Catalunya (les illes Medes, Olot, Castellar de 
n'Hug, etc.) i una llarga corrua de cotxes del barri marxa-
ven en processó cap al destí triat. Es parava a esmorzar a 
mig camí i s'aprofitava per fer alguna activitat divertida 
com estirada de corda, cursa de sacs... Un cop arribats al 
lloc, es dinava i es feia una visita cultural. Cap al tard, la 
filera de cotxes enfilava cap a casa. 

Tot i que aquestes festes van tenir lloc durant la dictadura 
franquista, es va aconseguir que any rere any la catalanitat 
traspués tant en els seus actes com en els seus escrits i 
programes, que es feien sempre en català.

El centre neuràlgic del barri era a l'oficina d'assegurances 
d'en Pepito Creus. Allà s'hi coïa tot el bo i dolent de la festa. 
A dins, s'hi exposaven els regals i, per la finestra, es 
lliuraven aquests premis als guanyadors dels diferents 
concursos que esperaven impacients fora el carrer. A la 
façana i als vidres de l'oficina s'hi podien veure les bases 
dels concursos, els anuncis de les excursions i tota mena 
d'informacions relacionades amb la festa. Tothom s'hi 
dirigia per informar-se o bé apuntar-se a les sortides. Algun 
any, per la diada de Reis, també hi apareixia el carter reial 
a recollir les cartes dels nens del veïnat.

La vida de la festa, però, va ser efímera, ja que a principis 
dels anys 70 es va deixar de fer. De totes maneres, els 
organitzadors van seguir col·laborant amb algun acte en el 
programa de la Festa Major de setembre de la vila.

Avui en dia, alguns dels antics veïns del barri, encara recor-
den els bons moments que van passar organitzant o partici-
pant en cada una de les festes.

Amb aquesta petita mostra fotogràfica volem tornar enrere 
uns quants anys perquè, així, us pugueu fer una idea de 
com era aquella festa. 
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Pepito Pascual repartint premis 
en una de les festes.
Fotògraf Josep M. Cortina
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Grup al sopar
de les primeres festes

del barri, el 1967
Fotògraf Josep M. Cortina


