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Inauguració del 
Pavelló poliesportiu 
Mestre Vila vell
Diumenge 30 de gener 
de 2011 a les 12,45h
Darrera l’església Sant Pere Apòstol

L’esport com 
a element de 
cohesió social

Ajuntament
d’Òdena

Visita les instal·lacions i Visita les instal·lacions i 
gaudeix de la Fira dels Torronsgaudeix de la Fira dels Torrons

Inauguració de Inauguració de 
la Pista poliesportiva la Pista poliesportiva 

Pla de la MasiaPla de la Masia
Diumenge 30 de gener de 2011 a les 17h
Carrer Aurora, s/n (al costat de la Llar d’Infants)

Ajuntament 
d’Òdena

Hi haurà jocs pel nens i xocolatada. 

Nova edició de la Fira dels Torrons a Òdena
Ja és la segona edició que Òdena 

celebra la Fira dels Torrons, fins 
ara coneguda com la Fira de Sant 
Sebastià.

Per la celebració d’aquest 
2011, doncs, s’han programat les 
següents activitats.

Dissabte, a les 12 del migdia, 
es farà a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament odenenc, la presentació i 
donació del poema “Òdena terra de 
guix i ciment”, obra del poeta Perar-
nau per part d’Antoni Amargós.

Història d’una petita 
gran troballa

La descoberta d’aquesta doble 
obra artística (aiguda i sonet) on 
s’hi plasma un paisatge que ha 
desaparegut i que resta només en 
la memòria dels nostres avis i en 
algunes fotografies, arriba al mu-
nicipi de manera força anecdòtica, 
de la mà de l’arquitecte Antoni 
Amargós i Altisent; “Benvolgut 

Sr. Alcalde, Disculpeu la meva 
intromissió en la vostra agenda 
quotidiana, però he cregut que 
tenia cert deure cultural amb el 
municipi que representeu. És per 
aquest sentiment que us trameto 
una còpia d’un apunt d’aiguada 
que envolta un bell sonet. De fet 
l’un conté a l’altre i l’altre conté a 
l’un, aconseguint ambdós un mutu 
espai favorable.

Fa referència al vostre poble 
--tantes vegades percebut a la llu-
nyania-- emprant un to molt afec-
tuós, que encomana el desig de 
conèixer-lo. Va arribar a les meves 
mans casualment dins d’una carpe-
ta vella recollida al redós d’un con-
tenidor prop del mercat de Santa 
Caterina a Barcelona”.

Analitzat doncs, el contingut, 
tot i que el sonet fa pensar en que 
podria haver alguna vinculació en-
tre Salvador Perarnau i Òdena, no 
s’ha localitzat cap notícia que afir-

mi o desmenteixi aquesta possibili-
tat. Caldrà investigar en el futur la 
figura de Salvador

Perarnau en respecte el nostre 
poble i veure si realment va tenir 
una relació amb Òdena.

Diumenge: Fira 
d’artesania, cursa 
popular, Aplec 
de la Sardana, 
inauguracions... Tot 
a la plaça Mestre Vila 
vell (nou poliesportiu)

El programa de la Fira dels Tor-
rons agrupa la majoria dels seus 
actes en diumenge. 

Així la jornada festiva comen-
çarà cap a 2/4 de 10 del matí amb 
l’obertura de la Fira d’artesania, i 
l’esmorzar popular (2 euros).

Al llarg del matí hi haurà l’ex-
posició de vehicles clàssics i antics, tirada de bitlles populars tradici-

onals catalanes, jocs de cucanya i 
passeigs en cavall.

A les 10 del matí, des de la pla-
ça Mestre Vila vell, es donarà la 
sortida de la Cursa populars (les 
inscripcions es faran fins a mitja 
hora abans de la sortida).

A 2/4 d’11 del matí, Aplec de 
la Sardana, que en la seva vuitena 
edició comptarà amb les Cobles 
Sabadell i Ciutat de Cornellà. Les 
Cobles actuaran de forma indivi-
dual, oferint vuit sardanes de set 
tirades cadascuna i com a sardana 
conjunta tocaran “Com el primer 
dia” de Joan Jordi Beumala.

A ¼ d’1 del migdia, a l’església 
parroquial de Sant Pere Apòstol, 
celerbació de la missa en honor a 
Sant Sebastià, copatró d’Òdena.

Per ¾ d’1 hi ha programada la 
inauguració del nou poliesportiu 
Mestre Vilavell, on s’hi jugarà, cap 
a les 2 del migdia, un partit de bàs-
quet entr els equips veterans i fe-
derats de l’Òdena Club de Bàsquet.

A les 5 de la tarda, al Pla 
d’Òdena, novament inauguració, 
en aquesta ocasió de la pista po-
liesportiva ubicada a tocar de la 
llar d’infants l’Avió de Paper. La 
celebració acabarà amb festa i xo-
colatada per a tothom. Hi haurà 
activitats lúdico-esportives, infla-
bles, maquillatges...

Més actes al febrer
Pels diumenges 6 i 20 de fe-

brer, hi ha programades dues acti-
vitats esportives que també s’em-
marquen en els actes de la Fira 
dels Torrons, són la duatló (cursa 
a peu + BTT), que es farà el dia 6 
i la caminada popular prevista pel 
dia 20.

Tots els actes s’organitzen des 
de l’Ajuntament d’Òdena amb la 
col.laboració de nombroses em-
preses i entitats del poble, i comp-
ten amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.


