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El PSC Anoia ha iniciat el procés
per escollir primer secretari de la
Federació i Executiva de Federa-
ció, lloc que fins ara ocupava l’ac-
tual alcalde de Santa Margarida
de Montbuí, Teo Romero. La llar-
ga etapa de Romero al davant del
socialisme anoienc s’acaba i no ho
fa en el millor moment. A la crisi
general de la formació a Espanya
i a Catalunya, l’Anoia hi afegeix,
com a mínim, dues greus fractu-
res:  a Igualada, on hi ha un grup
de socialistes propi, i a Vilanova
del Camí, on el partit es va escin-
dir.

El candidat a primàries, o com
a mínim el candidat oficialista,
serà Francisco Guisado, alcalde
d’Òdena. Guisado va recuperar
l’alcaldia d’aquesta població que
li havia arrabassat la coalició CiU-
ERC en l’anterior mandat. El pri-
mer procediment obert dels so-
cialistes és el de primàries, que ha
de desembocar en la votació per
votar Guisado i si no hi ha cap altre
candidat. Després es farà el con-
grés comarcal.

E.B. IGUALADA

El PSC de l’Anoia
relleva Romero
de la direcció
comarcal i
proposa Guisado

En el ple ordinari del mes de ge-
ner Olesa va aprovar la creació de
la partida pressupostària després
que  l’Institut per a la Diversifica-
ció i l’Estalvi de l’Energia (IDAE)
hagi concedit un crèdit a interès 0
per afrontar el canvi d’enllumne-
nat al municipi.

És el pas que calia per  tirar en-
davant l’ambiciós projecte de re-
novació de les instal·lacions d’en-
llumenat exterior municipal, pro-
jecte que ascendeix a més d’1,7
milions d’euros.  

L’equip de govern del Bloc Ole-
sà defensa que aquest ajut via
préstec de l’IDAE és la millor via
per finançar l’ambiciós projecte
de renovar completament les ins-
tal·lacions d’enllumenat exterior
municipal. El programa d’ajuts
cofinançats pels fons europeus
FEDER a través de l’Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de la
Energia (IDAE) busca incentivar i
promoure la realització d’actua-
cions adreçades a l’estalvi i efi-
ciència energètica. L’ajuda es ma-
terialitza en un préstec a retornar
en deu anys, i que l’equip de go-
vern  defensa que es podrà retor-
nar amb l’estalvi propi en consum
que comportarà el canvi. 

REDACCIÓ LO

Olesa aprova 
un crèdit sense
interès per
canviar
l’enllumenat 

En el cicle de Na Jerònima, la
bruixa es va fer una visita guiada
per la Vilanova del Camí del 1607
per contextualitzar l’obra que es
duria a terme dissabte mateix.
Una quarantena de persones van
seguir les explicacions de l’histo-
riador Pau Duran durant una vi-
sita que es va iniciar a l’ajunta-
ment de Vilanova, lloc on es diu
que na Jerònima volava. Després
es va passar per la casa d’un pagès
acomodat, una del 1665 i, entre
d’altres, una d’humil del XVIII,
fins a arribar a l’església de Sant
Hilari.  També es van  explicar his-
torietes documentades de la gent
que vivia al poble al XVII. 

LAURA FARRERAS VILANOVA DEL CAMÍ

Una quarantena de
persones fan la ruta
històrica per
Vilanova del Camí

Després de sis mesos de feina,
na Jerònima, la bruixa, va veure  la
llum dissabte  a Vilanova del Camí
davant de més de 350 persones.
Més de 40 actors a escena, un ves-
tuari propi del segle XVII i una
gran interpretació van traslladar
el públic al 1607 per viure l’acusa-
ció contra Jerònima Fàbregues. 

Encara faltaven deu minuts per
a les 10 de la nit i la sala de Can Pa-
passeit ja era plena de gom a gom
i el degoteig de persones no va
aturar-se fins ben passat un quart
d’11 de la nit.  Amb els llums apa-
gats, va començar l’espectacle
d’una manera que va posar el pú-
blic a lloc, la presentació de na Je-
rònima i una processó molt ben
aconseguida amb tons foscos i
d’introspecció.

Poc després ja va arribar la part
central de l’escenificació, el mo-
ment en què un per un els testi-
monis acusen o no Jerònima Fà-
bregues. Finalment, després del
testimoniatge va ser el torn de
l’acusada, qui va haver de defen-
sar-se mentre era torturada en
una molt ben treballada màquina
de tortura que semblava real. 

Un dels moments més espec-
taculars va arribar al final, quan
na Jerònima va fer el monòleg una
vegada havia estat desterrada de
Vilanova. Amb tots els llums de la
sala apagats i un únic focus sobre
seu, l’actriu Montse Pelfort va fer
posar la pell de gallina als assis-
tents invocant el diable per ven-
jar-se de Joan Pujol, qui va fer
l’acusació inicial, i va cremar casa
seva. Per fer-ho més veraç, els Ca-
brons Diables de Vilanova, van fer
una dansa amb foc real simulant
la crema de la llar. 

Na Jerònima, la bruixano ho va
tenir fàcil, davant seu hi havia el
repte d’adaptar-se a un emplaça-
ment improvisat. El motiu és que
va ser dissabte al matí mateix

quan es va decidir traslladar la
ubicació de l’espectacle de la pla-
ça Major, a l’aire lliure, a Can Pa-
passeit, un espai tancat. Tot i així,
gràcies al trasllat es van poder ubi-
car les més de 350 persones que
van assistir a la representació, fet
que no hauria pogut ser a la ubi-

cació d’origen i, a més, tant el pú-
blic com el repartiment i l’organit-
zació no van haver de passar el
fred d’un exterior. 

En finalitzar l’espectacle, d’uns
45 minuts, les cares de satisfacció
es van veure tant a dalt de l’esce-
nari com a la platea. El projecte es

va iniciar el setembre i ho va fer
per iniciativa d’un grup de sis jo-
ves menors de 30 anys de Vilano-
va del Camí que se sentien poc
arrelats al poble i que tenien ga-
nes de fer alguna cosa. L’objectiu:
donar una identitat cultural a Vi-
lanova a partir d’aquest fet únic. 

LAURA FARRERAS VILANOVA DEL CAMÍ

Na Jerònima sorprèn a Vilanova
Després de sis mesos de feina, l’èxit va acompanyar l’espectacle sobre la història d’una bruixa local

ARXIU PARTICULAR

Imatge de la representació a Can Papasseit

ARXIU PARTICULAR

Sessió de maquillatge abans de començar

ARXIU PARTICULAR

Fotografia de grups dels actors i els organitzadors que van fer possible fer ‘reviure’ na Jerònima

ARXIU PARTICULAR.

Un bon grapat de vilanovins van voler conèixer més a fons com era el poble als segles XVII i XVIII


