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Editorial
Es reprèn el butlletí municipal de Sant

que s’han portat a terme els darrers

nicació entre l’Ajuntament, els veïns i

tants del món associatiu i cultural del

Martí de Tous. Un canal més de comules entitats que conformen el nostre
poble. El butlletí es reactiva amb el

nom de “Fem Tous”, un títol que porta
implícita la voluntat compartida de fer
poble i de fer partícips a tots els habi-

tants de Tous del dia a dia del municipi.
En definitiva, aquesta revista vol ser

una finestra oberta al poble. Les diver-

Índex

ses seccions que hi trobareu inclouen
des de notícies sobre les activitats

mesos fins a entrevistes amb represenmunicipi. També hi trobareu seccions
que ens porten a mirar enrere com la
secció “Fem història” que en aquesta
edició fa un reportatge sobre una

publicació centenària que va néixer al
nostre poble: El Sol de Tous, així com

l’opinió dels grups municipals presents
al consistori, informació de servei i un

recull de fotografies de la Festa Major,
entre molts més continguts!
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Fem Tous

Tenim projecte,
fem poble
Els resultats de la gestió municipal dels

ja consolidat de 1.600.000 €.

visibles. Després dels últims 8 anys, on

realitzat moltíssimes millores tant

darrers anys es comencen a fer ben

hem treballat intensament per definir
un model de poble que millorés la

qualitat de vida dels seus veïns, aquest
es va fent realitat. La visió global i la

planificació realitzada el primer any de
govern es va fent palpable i les bones
notícies que posen de manifest els

En els darrers mandats s’han

en equipaments com en espais

públics, en el pitjor moment de crisi

econòmica tot mantenint una correcta
situació econòmica i amb l’objectiu
planificat de deute zero l’any 2019.

En l’àmbit econòmic, aquesta passada

Els darrers anys s’han fet moltes millores
mantenint una correcta situació econòmica,
tot i estar immersos en la pitjor de les crisis.
L’any 2019 Tous tindrà deute zero

ha pagat a l’Ajuntament la totalitat del

Les inversions es realitzaran

Vull encoratjar a tots els veïns i veïnes

aproximadament 1.200.000 €. Fruit

recursos municipals sinó d’altres

amb il·lusió, a fer seu el present i el

encerts en la planificació municipal es
van succeint.

primavera la Generalitat de Catalunya
deute endarrerit de la Llei de Barris,
de la gestió econòmica realitzada i
la correcta situació de les finances
municipals, l’Ajuntament té molt

marge de maniobra per reinvertir
aquesta xifra en més millores pel

municipi tot finalitzant l’execució dels
projectes previstos a la vegada que

es retornen part de les operacions de
tresoreria (crèdit pont) realitzades.
En referència a l’impost de béns

immobles, i després de dos anys
consecutius d’ajust en el tram

municipal d’un 2%, aquest any els

veïns hem pogut comprovar un ajust

a la baixa d’aproximadament un 10%

pràcticament sense aportació de
administracions com la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Així doncs, obres com la renovació de
la plaça Fàtima, la plaça de les Eres, el
carrer Carretera entre la plaça Fàtima

i Cal Ton, el carrer Prats, carrer Voltes,
Edifici de Cal Frarés i Plaça Sant Jordi,

considerable amb un finançament

col·lectiu, i aprofundirem en un model

de convivència cívica i participació real,
en definitiva, continuarem fent poble!

actuacions de suport a la rehabilitació
de façanes i enjardinament dels

diferents espais públics, afegint-nos a
la iniciativa Viles Florides.

millora definit, que es pot ajustar a la

realitzat una planificació d’obres

per fomentar aquest sentiment de

treball “Poble bonic, poble cívic”, amb

de la pressió fiscal, complint els

De cara als propers quatre anys, s’ha

Continuarem treballant amb humilitat

També aprofundirem en la línia de

Gràcies a tots nosaltres, entitats, veïns

compromisos electorals.

futur de Tous. Entre tots Fem Tous!

entre altres, seran una realitat.

del cost. El govern municipal aposta
per realitzar un esforç de reducció

a continuar treballant per fer Tous

i Ajuntament, el poble té un camí de
realitat del moment o a la voluntat

popular, però que es va concretant
amb fets. Hem de viure el present

amb il·lusió, empenta, implicació, amb
orgull de ser de Tous.

David Alquézar
Alcalde de Sant Martí de Tous
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Sant Martí de
Tous torna a viure
intensament
la Festa Major
Com cada any, pels volts de Sant Martí, Tous va viure una

participada Festa Major que va arrencar el divendres dia 4
de novembre amb la presentació del II Quadern de Tous,

a càrrec dels Amics de Tous a la Sala Camil Riba. Dissabte 5
va ser el torn del bàsquet a la plaça, amb reeixits partidets
intergeneracionals i concurs de tirs lliures, a la tarda es va

estrenar amb gran èxit la Coral Touenca “Veus de Tous” en
un concert en solidari a l’església, i ja al vespre gresca jove

a l’Ateneu amb la Karaoke’s Band. Diumenge va tenir lloc la

tradicional trobada de puntaires, amb uns 200 parells de mans

La gresca, però, no es va quedar aquí ja que després d’un bon

visitar el Castell de Tous de la mà dels guies excepcionals

amenitzat amb jocs diversos i la Zebra’s Jazz Band, i la festa va

fent anar els boixets per teixir les preuades puntes. Es va poder
dels Amics de Tous i, al mateix temps, al carrer Sant Valentí
es donaven els trets de sortida de les diferents modalitats

sopar popular va arrencar el participat Cercabirres de Tous
acabar amb l’actuació de l’orquestra CatRock a l’Ateneu.

de la 3a Hivernal PANNA el Bandoler, amb un èxit sense

L’endemà dissabte els actes van començar amb una cercavila

amb modalitats extrem, mitja i popular, amb uns recorreguts

al punt del migdia, arribava un dels moments més esperats de

precedents amb més de 600 inscrits entre bikers i runners,

ben treballats, regals, sorpreses i un bon dinar de cloenda. A

musical encapçalada pels Grallers d’Igualada. Després d’Ofici i
la Festa Major: dues colles de balladores i balladors del ball de

faixes a la Plaça de l’Església. Va seguir la cercavila de gegants,

La Festa Major, cada cop més,
recull actes organitzats per
diferents col·lectius populars,
voluntariat i suport municipal

capgrossos, grallers, entitats i autoritats a la Plaça de Fàtima i,

la Sala Camil Riba es va inaugurar l’exposició de fotografies

protagonistes de la Festa Grossa amb els inflables. A més,

de Joaquim Valls i Xavier Pallarès, retrats de caràcters de Tous
i paisatges en blanc i negre, amb unes imatges d’inigualable
qualitat i bellesa.

posteriorment, la Cobla Catània va oferir un bon recital que va
donar peu a una gran ballada de sardanes.

A la tarda de dissabte els més petits van tornar a ser els

també va haver-hi la competició de les bitlles de Tous i les
tradicionals.

Ja divendres dia 10 començava el cap de setmana amb els

Al Local municipal es va fer el concert de Festa Major a càrrec

a càrrec de l’Ampa, i l’Oriol Spaghetti va amenitzar el matí

d’oferir el gran ball de Festa Major del vespre a l’Ateneu. Els

actes centrals de Festa Major amb l’esmorzar més jove de Tous
amb la seva esbojarrada actuació. A la tarda, els més petits

van tornar a gaudir d’un bon espectacle, en aquesta ocasió a
càrrec de la companyia Set de So i posterior xocolatada. A la

nit, va tenir lloc el correfoc amb la colla de diables Mal Llamp.

de l’orquestra Gran Premier, que va ser l’encarregada, també,
actes matinals de diumenge van incloure una sessió de contacontes a La Casa del Teatre Nu i a les 12 del migdia l’exhibició
castellera dels Moixiganguers d’Igualada, que suposava el

final de temporada de la colla. La jornada castellera a Tous ja

s’ha convertit en una cita ineludible en el calendari de la colla
morada.

Diumenge a la tarda es va disputar el partit de futbol de

Festa Major i la tradicional tarda de teatre al Casal amb la

representació de l’obra “D’un Quixot”, de Teatre Nu, i va cloure
la Festa el ball a l’Ateneu, amb Doble Perfil.
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Més de 600 participants
a la tercera cursa de
Panna, El Bandoler

L’entorn natural
de Tous va acollir
la tercera cursa
del Panna

6 NOVEMBRE 2016

50/30/9 km

pa amb tomàquet, butifarra, llom
cansalada i cassola de mongetes.
Vi i cervesa del PANNA tot aconseguit
amb el botí dels últims dies.

3a. HIVERNAL

www.panna.cat

19/9 km

BANDOLER

hivernal de Panna, El Bandoler. Les

categories. Després de la cursa es va

inscripcions van quedar completes
nou dies abans de la cursa. Hi va

haver 602 inscrits en total, 446 en

la modalitat de bicicleta i 156 en la

BTT

+ DINAR DEL

del recorregut de 50 quilòmetres i

novembre es va celebrar la tercera

Sant Martí de Tous

RUN

El primer cap de setmana de

PANNA
EL BANDOLER

modalitat de cursa.

La cursa va comptar amb diverses

categories. Pel que fa a la modalitat
de bicicleta tot terreny els ciclistes
es podien enfrontar a circuits de

50, 30 o 9 quilòmetres. Pel que fa a

la cursa de muntanya els corredors

podien entre un circuit de 19 i un de
9 quilòmetres. Els primers en sortir
a les 9 del matí van ser els ciclistes

L’organització de la cursa aposta per
donar a conèixer l’entorn natural de Tous
i per potenciar l’oci de tota la família

La coral Veus de Tous
s’estrena per la Festa Major
El passat mes de novembre, coincidint

ser: ‘Blue Moon’ de Richard Rodgers,

societat la coral “Veus de Tous”. Dissabte

amb tu’ amb adaptació coral de

amb la Festa Major, es va presentar en
5 de novembre a la tarda els cantaires

van fer la seva primera actuació, tot i que
algunes de les veus ja s’havien deixat
sentir abans, concretament al mes

de juliol coincidint amb el Festival de
Llegendes.

Abans de l’actuació, que va comptar
amb la presència de l’alcalde del

municipi, David Alquézar, el regidor

Pau Mir va adreçar unes paraules de

benvinguda als cantaires i va desitjar

una llarga vida a la nova formació que
dirigeix Oriol Plans.

Les cançons que es van interpretar van

amb adaptació d’Oriol Plans, ‘Jo estic
Francesc Vila, ‘Cançó de Bres per a

una princesa negra’ i ‘Fulles Mortes’
amb música de Joseph Kosma i

lletra de Jacques Prevert. El públic,

entusiasta, va obsequiar cadascuna de
les cançons amb amb aplaudiments.
Els components de la coral es van
acomiadar interpretant ‘Amen’.

Els assistents al concert van poder

escollir el nom de la coral entre quatre

propostes. Els vots van quedar repartits

de la següent manera: 18 vots per ‘Tous
Canta’; 20 vots per ‘La Coral de Tous’;

32 vots per a ‘Cor de Tous’ i 34 vots per

posteriorment ho van fer la resta de

celebrar el conegut com a “Dinar del
bandoler”, fet a base de productes
de Km 0 en el qual corredors i

ciclistes van poder recuperar forces.
La cursa del Panna està organitzada
per un grup de veïns de Sant

Martí de Tous amb el suport de

l’Ajuntament. L’organització aposta
per donar a conèixer amb aquesta

cursa l’entorn natural de Sant Martí

de Tous i per potenciar l’oci de tota

la família, amb circuits adaptats a les
diverses edats i nivells.

Com en l’edició de l’any 2015,

la cursa del Panna va tenir una

vessant solidària: la col·laboració

de l’organització amb l’Associació
Espanyola del Síndrome Wolf –

Hirschhorn en forma de donatiu.

a ‘Veus de Tous’. Va ser aquest darrer,

doncs, el nom de la nova formació coral
de Sant Martí de Tous,

Dies després d’aquest concert inaugural,
“Veus de Tous” va fer una altra actuació,
el dissabte 26 de novembre, en el marc
del concert que van oferir els alumnes
de l’Escola de Música de Sant Martí de
Tous.

Els assajos de la coral són els dimecres

de vuit a dos quarts de deu de la nit, al
local d’assaig de la Casa del Teatre Nu.
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Se sumen nous jaciments
a l’inventari de patrimoni
arqueològic

Segona festa
de la cultura i el
reconeixement
organitzada per
Amics de Tous

La Diputació de Barcelona ha realitzat

que amb origen a Tarragona es va

El passat diumenge 23 d’octubre va

patrimoni arqueològic des de la

August.

Festa de la Cultura i el Reconeixement

un estudi sobre el poblament i el

prehistòria fins a l’Edat Mitjana del

terme municipal de Sant Martí de Tous.
Les conclusions d’aquesta recerca,

que ha estat dirigida des del Servei de
Patrimoni Arqueològic Local (SPAL),

van ser presentades en el marc de la 2a
Festa de la Cultura i el Reconeixement
organitzada per l’Associació Amics de
Tous el diumenge 23 d’octubre.

La recerca, a càrrec de l’arqueòloga

Àngels Pujol, amb l’ajuda de Vicenç

Guinart i dels Amics de Tous, ha permès
constatar la riquesa del patrimoni

del terme municipal de Sant Martí de
Tous, sumant 23 nous jaciments als

23 ja coneguts i conèixer la dinàmica
del poblament antic. A més, s’ha

comprovat l’adequació de diversos

camins a la retícula de la centuriació

La recerca ha permès
constatar la riquesa del
patrimoni del terme
municipal de Sant
Martí de Tous

planificar a l’època de l’emperador
Així doncs, Tous ja disposa de l’estudi
encarregat per l’Ajuntament a la

Diputació per detallar i ordenar el
coneixement sobre el patrimoni

arqueològic del municipi. Els treballs
han consistit en la revisió i ampliació
de l’inventari arqueològic del terme
municipal, recopilant la informació

aportada per diversos membres de

l’associació Amics de Tous, catalogant
els materials arqueològics dipositats
a col·leccions particulars i al Museu

Comarcal d’Igualada, fent un anàlisi
de la xarxa viària, dels camins i

de la toponímia, i efectuant una

prospecció dels indrets del terme que
presentaven interès arqueològic.

El coneixement obtingut per a cada

jaciment s’ha recollit en una fitxa i s’ha
emprat per a elaborar una síntesi de
l’ocupació del terme des del neolític

antic fins a l’època medieval. Aquesta
informació serà una eina en mans de

l’Ajuntament per protegir el patrimoni
arqueològic del municipi.

tenir lloc al Casal de Tous la segona
organitzada pels Amics de Tous.

Durant la part acadèmica i cultural

de l’acte es va presentar el Mapa del
Patrimoni Cultural de Sant Martí de
Tous, elaborat per la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Tous.

A més, també es va donar a conèixer

l’Inventari Arqueològic de Sant Martí
de Tous, dirigit per Àngels Pujol

i coordinat i subvencionat per la

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Tous. El treball que porta per títol
“Revisió de l’Inventari Arqueològic

i Estudi de poblament de Tous des

de la Prehistòria fins a l’Edat Mitjana”
ha comptat amb la participació dels
Amics de Tous.

Durant la segona part de l’acte es

va fer homenatge i reconeixement
a M. Carme Carner, Pere Mas, Magí

Claramunt i les Caramelles de Tous;
persones i entitats que van ser

escollides per votació dels socis dels
Amics de Tous. En l’acte es va llegir
una referència biogràfica de cada

persona homenatjada i la història de
la secció de les Caramelles.

L’actuació musical d’Anna Miranda

(soprano) i Pol Sànchez (guitarra) va
aportar la nota musical a la festa.

La centuriació
romana de Tous.
Font: Diputació de
Barcelona
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La Diputació
facilita a Tous un
pla per millorar
l’eficiència
energètica
La Generalitat va commemorar
l’efemèride de les Caramelles de Tous

Les Caramelles de Tous reben el
reconeixement d’entitat centenària
Un segle d’història. Això és el que representen des d’enguany les Caramelles
de Tous. La Generalitat de Catalunya va reconèixer aquesta efemèride el

passat mes de juny en un acte institucional als Lluïsos de Gràcia de Barcelona,
que va comptar amb la presència del Conseller de Cultura, Santi Vila.

Dos representants de l’associació Amics de Tous i dues representants de la

Comissió de Caramelles - secció de la citada entitat - van rebre el diploma de

la Generalitat que commemora el fet que la tradicional cantada de Caramelles
s’hagi celebrat ininterrompudament durant cent anys a Sant Martí de Tous.
La Comissió de Caramelles de Tous vol mostrar el seu agraïment al

Departament de Cultura de la Generalitat per haver-los obsequiat amb aquest
diploma de reconeixement. Així mateix, fan extensiu també l’agraïment a

totes les persones del poble de Sant Martí de Tous i rodalies que d’una manera
o altra han ajudat a aconseguir aquesta fita històrica.

Tous compta des de principis del
mes de novembre amb el Pla director
d’enllumenat: un inventari de
tots els punts de llum i quadres de
maniobra, amb una descripció de les
seves característiques i el seu estat
de conservació. A partir d’aquest pla
s’han estudiat els nivells d’il·luminació,
el compliment del REBT, l’eficiència
energètica i la contaminació del medi
nocturn.
El document preveu una sèrie
d’actuacions que han de permetre
millorar l’eficiència energètica i
l’estalvi econòmic i poder amortitzar
les actuacions previstes pel treball
en un període de 10 anys. El projecte
contempla la instal·lació en dues
zones no urbanes de quatre fanals a
cadascuna que permeten l’eliminació
de dos quadres de maniobra i l’estalvi
del manteniment associat. El cost
d’aquestes actuacions previstes en el
Pla és de 260.960 euros.

Més de 3.000 persones passen pel Festival de Llegendes
El primer cap de setmana de juliol la població de Tous es va

pels seus personatges a diverses sèries de TV3 – va ser

capital de les llegendes de Catalunya. Més de 3.000 persones

tots els assistents a cremar les seves pors a la caldera del

triplicar. I és que el municipi es va convertir un any més en la

es van apropar fins a Tous per gaudir de la setena edició d’un
festival que ja s’ha fet molt conegut arreu del país.

l’encarregat d’explicar la llegenda final de la nit i va convidar
municipi.

Els Racons de Llegenda, l’itinerari d’històries explicades per

tota la vila, va ser una de les propostes més participades. En
aquesta ocasió, a més, l’organització va optar per potenciar
les activitats per a adults amb els espectacles “Les dones
fosques” i “La Mare de totes les llegendes”.

El plat fort del festival va ser, sens dubte, l’Apagada de

Misteri que va tenir lloc la nit de dissabte i va rebre la visita
de 1.300 persones. Per primera vegada en la història de la

mostra es van exhaurir totes les entrades que permetien fer

un recorregut d’històries misterioses pel casc antic del poble,
fins arribar al peu del castell de Sant Martí de Tous.

Jordi Martínez, l’actor convidat d’enguany - conegut

Més de 3.000 persones van
apropar-se a Tous per gaudir
del Festival de Llegendes

P.7

P.8 Fem colla

Entrevista a Ramon Creus, president dels Amics de Tous

Ramon Creus: “A Tous tenim
un patrimoni històric riquíssim”
Sant Martí de Tous és un municipi amb

Com definiries l’associació?

Com neix Amics de Tous?

molt patrimoni històric. L’entitat Amics

Es tracta d’una associació sense ànim

Amics de Tous neix l’any 1983 quan un

president, té com a objectiu recuperar-

cultura i la recerca històrica. Sabem que

l’ermita de Santa Maria de Roqueta.

de Tous, amb Ramon Creus com a

lo i conservar-lo. Actualment l’entitat té
86 socis, un 30% dels quals viuen fora
del municipi. De feina no els en falta.

Recentment s’han trobat 23 jaciments

arqueològics, que se sumen als 23 que ja
tenien documentats. No és d’estranyar,
doncs, que un dels reptes actuals

de Creus sigui aconseguir que tot el

patrimoni que s’ha trobat a Sant Martí
de Tous pugui ser exposat de forma
permanent al municipi.

La nostra associació té
dos pilars fonamentals:
la cultura i la recerca
històrica

de lucre amb dos pilars fonamentals: la
Sant Martí de Tous, per la seva situació,
devia ser un lloc privilegiat pels antics.
Tenim constància del neolític, d’ibers,

romans, visigots, del pas del Camí Ral...

Des dels Amics de Tous portem a terme
recerca històrica des dels orígens -que
estem buscant contínuament- fins

ara; passant pel Castell, l’Edat Mitjana,

etc. A banda de la recerca i divulgació,
també treballem en la creació de

l’arxiu que recull tota la documentació
referent a Tous i amb l’organització

de conferències, exposicions i sortides
adreçades a tothom.

grup de veïns del poble volia recuperar
Després d’arreglar-la, l’associació va

quedar molt parada. El que sí que es va
fer molt bé en aquell moment van ser

els estatuts, que encara tenen vigència
avui en dia. Cap a finals dels anys 90,
a causa d’uns certs neguits culturals

que hi havia al poble, l’associació es va

tornar a reactivar i els Amics van tornar
a agafar volada, sobretot en temes de
teatre i cultura.

Com funcioneu?

Ens organitzem a partir de seccions
estructurades com la secció de

caramelles, el teatre... N’hi ha d’altres
que no estan estructurades per la

senzilla raó que no tenen activitat

econòmica, com el ball de faixes. Arran
del mapa del patrimoni cultural que
estem elaborant amb l’ajuntament

tinc el repte personal de crear la secció
d’arqueologia i història dels Amics.

Voldria que les diverses seccions fossin
autònomes i tinguessin vida pròpia.

Quan et vas vincular
amb els Amics de Tous?

L’any vinent farà 40 anys que visc al

poble. Sempre hi havia col·laborat d’una
manera o altra, però no podia dedicarm’hi a treballar al cent per cent per

motius laborals. Ara tinc més temps i

aquest mes de gener farà dos anys que
vaig ser escollit president de l’entitat.

Ramon Creus és, des de fa dos anys,
el president d’Amics de Tous

Fem Tous

Fem colla

Em preocupa
no trobar
jovent que es
vulgui implicar
a fer coses per
l’associació

de sílex que s’ha trobat a l’Abric Romaní
de Capellades hagués sortit de Tous.

Quines iniciatives culturals
organitzeu des dels
Amics de Tous?

D’una banda, tenim activitats que

Quan vaig arribar al càrrec tenia reptes
a curt, mitjà i llarg termini. El més

important era posar al dia l’associació

pel que fa a la normativa i puc dir que

això s’ha complert. La feina burocràtica
que he fet en aquests dos anys no

m’ha deixat dedicar tant com voldria

musicals. També hi ha activitats que

hem institucionalitzat recentment com

la Festa del Soci o la Festa de la Cultura i
el Reconeixement.

En què consisteixen
aquestes dues Festes?

i els seus familiars. Cada any la realitzem

patrimoni que troba i ha trobat al seu

terme municipal. En aquest sentit, m’he

reunit amb membres de la Diputació de
Barcelona i arqueòlegs de la Generalitat
per tractar la qüestió. No demanem

la propietat de tot el que s’ha trobat a

Tous perquè legalment no és possible,
però sí que tot el que s’ha trobat aquí

es pugui exposar de forma permanent
a Tous.

Quants jaciments hi ha a Tous?

Aquí al poble hi havia 23 jaciments

consisteix en un dinar popular dels socis
en algun lloc emblemàtic del nostre

poble, que aprofitem per visitar. La Festa

tenen objectes patrimonials a casa. A
Tous se’l coneix molt pel castell, però

també cal recordar que originàriament

han treballat desinteressadament pel bé
del poble i la cultura. És una manera de

dir-los gràcies per haver contribuït a fer
el poble millor del que és. Les persones
premiades les escullen els socis per

d’una activitat que requereix invertir-hi

moltes hores de manera voluntària. Les
activitats que organitzem són un èxit i

sempre acostumen a estar plenes, però

ens costa captar nous socis i gent que es
vulgui implicar a la Junta.

Un dels problemes
és el relleu generacional?

hi ha molta gent i molt jovent implicat.
dels Amics de Tous i quan s’acaben

aquest jovent no continua vinculat amb
nosaltres la resta de l’any.

Quin balanç fa de la seva etapa
com a president?

Quines activitats
heu fet per la Festa Major?

i això m’ho agafo molt seriosament.

al castell. Dins de la Junta de l’associació
professionals que fan les visites, amb

les quals col·labora tota la Junta. D’altra

banda, hem inaugurat una exposició de
fotografies a la sala Camil Riba.

Com veieu el poble?

De fet, no fa gaires anys, vam trobar un

un dels clubs de futbol més antics de

d’urgència. És possible que algun tros

la nostra associació. Estem parlant

Cal treballar molt perquè les coses

Pel que fa a l’àmbit associatiu val a dir

taller de sílex on es va fer una excavació

que es vulgui implicar a fer coses per

votació popular.

el nom de Tous significa pedra dura. Al
nostre poble hi ha sílex per tot arreu.

em preocupa més és no trobar jovent

Però les Caramelles són una secció

homenatgem algunes persones que

tenim un historiador i dos arqueòlegs

hi ha col·leccionistes particulars que

constant evolució i ebullició. El que

la amb algun acte cultural i a més

l’Ajuntament de Tous i la Diputació de

l’Inventari Arqueològic de Tous. També

Feina en tenim molta, perquè la vida

Sí. Les Caramelles funcionen molt bé i

al mes d’octubre. Intentem vincular-

Hem organitzat diverses visites guiades

Barcelona en tenim 46, que ja consten a

lliure per poder organitzar una activitat!

de la Cultura i el Reconeixement es fa

controlats i després del treball que

vam presentar conjuntament amb

que costa trobar un cap de setmana

cultural del nostre poble està en

Riba, presentacions de llibres i concerts

d’interpretació, entre d’altres. Un dels

possible perquè Tous pugui exposar el

moltíssimes coses. De vegades et trobes

l’any fem exposicions a la sala Camil

acte cultural per Sant Jordi. Durant

La Festa del Soci es fa al mes de maig i

reptes més importants és intentar fer el

i de pescadors; tenim de tot. S’hi fan

de llibres i roses i la convocatòria d’un

a temes com la secció d’arqueologia,

la creació d’un museu i la d’un centre

aquí, tenim associacions de caçadors

Com imagines
el futur de l’associació?

organitzem cada any com la venda

Com a president,
quins són els teus reptes?

fa dos anys que està treballant per

que Tous és un poble riquíssim. Tenim
Catalunya. Recentment s’ha creat una
coral, tenim la gent del Teatre Nu que

surtin bé. Jo vinc d’una entitat financera
Penso que és una forma de dir a la

societat que estem treballant bé i que

fem les coses amb compromís. El balanç
és molt positiu. M’agradaria aprofitar

aquesta entrevista per fer un agraïment
a tota la gent que ha treballat pels

Amics de Tous desinteressadament des
de la seva fundació fins ara, i demanar
que no deixin mai de col·laborar-hi.

També vull agrair a l’Ajuntament que

col·labori sempre amb la nostra entitat,
ja que sense el seu suport seria difícil
tirar endavant.
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Es reprenen les obres
de Cal Frarés

L’objectiu és que l’edifici esdevingui un referent a la comarca en l’àmbit cultural

La recuperació de Cal Frarés va ser idea
d’uns veïns al voltant de l’any 2003,

quan encara hi havia l’antiga edificació.
En aquell moment es veia l’oportunitat

que l’edifici esdevingués un equipament
públic als peus de l’església i al bell mig
del nucli antic.

Després d’anys en què les obres van
quedar aturades pel retard de la

Generalitat en els pagaments, enguany
amb el cobrament de les subvencions

pendents, s’ha desencallat totalment la

finalització de les obres. La inversió total

de l’obra (comptabilitzant els treballs de
la Plaça Manel Girona i la Plaça de Cal

Frarés) ha estat de 808.000 €, que s’hauran
finançat amb una aportació d’un 95%

El cobrament total de les subvencions
pendents l’any 2016 ha desencallat
totalment la finalització de les obres

amb fons de la Generalitat de Catalunya.

L’edifici de Cal Frarés neix com la Casa
de Cultura de Tous, amb vocació d’espai
intergeneracional

D’aquesta manera és com neix la Casa
de la Cultura de Tous, amb vocació
d’espai intergeneracional, on s’hi

trobarà la gent gran i la gent jove.
Serà un espai molt dinàmic amb les

activitats de l’Escola de Música, l’Aula
de Formació, el Punt Jove i el Casal

d’Avis. A més, Cal Frarés es relacionarà
amb l’exterior a través de les grades
de la Plaça Manel Girona i l’espai de

petanca a la Plaça de Cal Frarés. Dos

equipaments que aporten valor afegit
al projecte com espai de revitalització
d’aquesta zona tan emblemàtica del

nucli. L’edifici entrarà en funcionament
aquesta primavera, però el veritable

tret de sortida el donarà l’inici del curs
escolar el setembre vinent.

Fem Tous

Reportatge

Urbanisme:
l’eina per
deixar un
poble millor
per als
nostres fills

L’urbanisme és l’eina més potent per transformar un
municipi. Els resultats no són mai immediats però
a la llarga acaben definint un poble: quin ús es fa
dels espais, com es connecten unes zones amb les
altres, com hi conviuen i hi transiten els veïns, com
es posa en valor el patrimoni i, en definitiva, com
fem que edificis i carrers estiguin al servei de les
persones perquè hi puguin viure còmodament i el
poble tingui un sentit en el seu conjunt. Dit d’una
altra manera: planificar l’urbanisme és imaginar quin
poble volem deixar als nostre fills i fer-lo realitat.
És per això que les reformes urbanístiques han
de ser una prioritat, i a Tous ho són. Després de
tirar endavant les accions previstes al Pla de Barris
concedit per la Generalitat de Catalunya i comptant
amb les propostes i demandes sorgides del procés
de participació ciutadana, Tous ha tingut una
sèrie de transformacions en tres zones: el castell i
l’església, el nucli antic, i la part formada per l’escola,
la llar d’infants, el camp de futbol, les piscines,
l’urbanització del Serral, etcètera, sota la batuta de la
regidora d’Obres i Urbanisme Montserrat Figueras.

PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017 – 2018
Per millorar el manteniment de les diferents zones del poble,
aquest 2017 l’Ajuntament inicia de nou una línia de treball de
petites actuacions de millora, preveient un pressupost per a tot
el municipi d’aproximadament 60.000 € a executar entre els
anys 2017 i 2018.

Zona dels carrers La Fou, Sant Valenti, Major... Fins
l’Ateneu.

Les actuacions a fer amb aquests diners es decidiran en format
de pressupostos participatius, de tal manera que els mateixos
veïns de la zona acordaran conjuntament amb el consistori
quines actuacions de manteniment o petita millora cal fer.
Com ja es va fer l’anterior legislatura es convocarà els veïns
per zones en 8 reunions al llarg de l’any 2017. Aquesta manera
de treballar oberta i participativa va donar molt bons fruits,
i es van fer realitat propostes dels veïns com l’arranjament
de contenidors o la creació de l’aparcament del carrer Sant
Valentí, entre moltes altres.

Zona del carrer Carretera i Camp del Bagó, de l’entrada
del poble al Sindicat.

aLes zones definides pel treball participatiu són:
Zona dels carrers Carretera, Sant Sebastià i Diputació...
Del Sindicat a Cal Ton.
Zona del Serral.

Zona dels carrers Escoles, Major, Torrent... Entre l’Ateneu i
les Voltes.

Zona del Nucli Antic i Parc Bató.En aquest format de
participació l’Ajuntament es compromet a retornar un
resum de les idees sorgides als veïns de la zona amb
les actuacions previstes i el calendari d’execució. És
important que els veïns del poble assistim a aquestes
reunions per tal d’anar aprofundint en el model
transparència i participació ciutadana. Tots junts
#FemTous!
En aquest format de participació l’Ajuntament es compromet
a retornar un resum de les idees sorgides als veïns de la
zona amb les actuacions previstes i el calendari d’execució.
És important que els veïns del poble assistim a aquestes
reunions per tal d’anar aprofundint en el model transparència
i participació ciutadana. Tots junts #FemTous!

P.11

P.12 Reportatge

Què s’ha fet?
Cal Frarés, Integració d’una zona totalment
degradada com era el solar de l’antic Cal Frarés
al centre del nucli antic, amb la vocació que
esdevingui un espai de trobada de tots els veïns.

Carrer Major. Pavimentació, noves instal·lacions,
supressió de barreres arquitectòniques.

Carrers Sant Sebastià, Diputació, Indústria i Eres.
Adequació de les voreres i el paviment i substitució de la
xarxa d’abastament d’aigua potable.
Escales de l’església. Rehabilitació de les peces de pedra
existents.

Plaça de l’Església. Substitució del paviment de la
plaça.

Ronda del castell. Pavimentació de l’asfalt per
millorar l’accés al voltant del castell.

Carrer Torrenova. Pavimentació, noves
instal·lacions, supressió de barreres
arquitectòniques.
Parc Bató. Ordenació de la zona d’aparcament i
escombraries, adequació de la zona de joc infantil i
soterrament d’instal·lacions d’enllumenat i telefonia.
Plaça Manel M. Girona. Ampliació de la plaça i
reurbanització del tram del carrer Església a través d’unes
grades que aprofiten la topografia natural.

Carrer Voltes. Pavimentació, noves instal·lacions,
supressió de barreres arquitectòniques, preservació
del discurs arquitectònic històric.

Fem Tous

Reportatge

Carrer Prats. Pavimentació, noves instal·lacions,
supressió de barreres arquitectòniques,
preservació del discurs arquitectònic històric. Inici
2017
Carrer Carretera Pavimentació, noves
instal·lacions, supressió de barreres
arquitectòniques, ordenació del trànsit. Inici 2017

Actualment es treballa per afegir a aquesta

planificació, que ja té el finançament consolidat,

més carrers del nucli antic com el carrer Horts i el
carrer Sentfores, entre altres.

Plaça Fàtima, noves instal·lacions, supressió de
barreres arquitectòniques, adequació de la zona
de joc infantil , ordenació del transit. Inici 2018

Tot aquest procés de transformació urbanística
s’ha realitzat en el pitjor dels escenaris de crisi

econòmica, sense augmentar la pressió fiscal ni
afegir despesa als veïns i mantenint una bona

situació econòmica de l’Ajuntament. La major

part d’aquestes actuacions s’han finançat gràcies

al suport de les administracions supramunicipals,
com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.

A grans trets, les actuacions urbanístiques del

nucli urbà de la darrera legislatura van suposar
una inversió de dos milions d’euros. Aquesta
legislatura ja s’encara amb un finançament

consolidat en actuacions urbanístiques d’un milió
sis-cents mil euros.

Planificar l’urbanisme
és imaginar quin poble
volem deixar als nostres
fills, i fer-lo realitat
Carrer Torrent. Adequació de la vialitat
mantenint el passeig arbrat i ordenació de les
zones d’aparcament.
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Pregunta:

Quins cursos es fan a l’aula
de formació?
S’hi pot apuntar tothom?
Resposta:
Enguany, al mes de desembre, van
sortir una trentena d’ofertes de l’Aula de
Formació Municipal de les quals estan
en marxa 22 activitats. Són les següents:
To the univers and beyond (amb 8
classes diferents), Escola del Sol (amb
12 grups),
Classes d’Estudi assistit, Pintura Dibuix artístic,
Fem labors,
Re-connecta, Grup de lectura, Teatre
Nu (amb tres grups),
Coral,
Fitness & aeròbic,
Hatha ioga,
Ioga kundalini,
Espai de dansa i creació (amb dos
grups),
Country line-dance, Mètode Pilates,
Escola de Circ (amb tres grups),
Bollywood,
Dansa oriental, Moviment/Dansa
Expressiu/Creatiu,
Country i Line-dance per a gent gran,
Lincedance per a gent gran,

Gimnàstica, pintura i manualitats per a
la gent gran.
Aquests cursos estan oberts a tothom,
alguns d’ells estan específicament
destinats als joves o a la gent gran.

M. Dolors Moreno,
regidora de Benestar
Social, Joventut i
Ensenyament

L’Aula de Formació Municipal
està coordinada per la Regidoria
d’Ensenyament i agrupa tota l’oferta
formativa municipal tenint una
mitjana de 160 alumnes anuals.
Sempre som receptius i, per tant,
estem oberts a qualsevol proposta o
necessitat formativa que se’ns pugui
fer arribar: si hi ha prou alumnes
la farem realitat.Un ampli ventall
d’activitats per a tots els gustos i edats!

De cara els propers números
podeu enviar les vostres preguntes
a l’adreça de correu electrònic
revista@tous.cat

Fem Tous

Fem diàleg

Dit i fet
ERC-Sant Martí de Tous.

Ja ha passat poc més d’un any de les passades eleccions municipals i és, doncs,
un bon moment per fer un repàs dels compromisos adquirits en el programa
electoral.
Destaca per sobre de tot, que molts dels compromisos adquirits ja són una
realitat avui, i d’altres ho seran en breu. Aquest fet demostra que el programa
electoral va ser fruit d’un intens treball de reflexió, incorporant, a més, moltes
de les propostes realitzades pels veïns que van participar en les jornades de
debat obertes. Satisfets de la feina de l’equip de govern d’aquest any, confiem
en la seva constància i empenta per assolir totes les fites marcades.
Comparant la feina feta, no només amb el programa d’Esquerra, sinó també
amb el de les altres dues formacions, veurem que també es duen a terme
propostes dels altres grups, aquelles que es consideren positives i factibles per
al municipi.

Progrés Municipal

Una de les principals propostes que portàvem al nostre programa era la
construcció d’un centre de dia per a la gent gran, amb la possibilitat de
transformar-se o ampliar-se a residència. L’equip de govern també té aquesta
inquietud, però creiem que les possibilitats que posen sobre la taula no són
prou vàlides. Proposem la compra de l’edifici del carrer de La Pau núm. 5, idoni
per aquesta finalitat, amb soterrani on es poden ubicar serveis com bugaderia,
planta baixa per exercir de centre de dia i habitatges que podrien convertirse en habitacions d’una futura residència. Som conscients de la dificultat del
nostre projecte però no hem de caminar sols, hem d’anar agafats de la ma
de la Fundació Sociosanitària d’Igualada, tant en la cerca d’ajuts, disseny del
projecte, el seu desenvolupament i la seva gestió posterior. Oferim la nostra
col·laboració a l’equip de govern per realitzar aquest projecte que tan bon
servei podria donar a Tous.
Aprofitem per desitjar-vos MOLT BON 2017!!!!

Les veus del silenci
Demòcrates per Catalunya.
Sant Martí de Tous.

Si Tous és un poble cultural, és gràcies a les persones que treballen
desinteressadament. Persones d’àmbits diferents que mouen un engranatge
que fa gran Tous, aportant grans valors. Volem fer un reconeixement a
totes aquestes persones, donar-los les gràcies i valorar el seu treball. El
reconeixement i la gratitud per la seva feina, són el seu salari. Hi ha persones
que cusen un botó o un picarol, fan la vora d’un vestit, cortines pel teatre o
unes estovalles per una paradeta, petites accions de gran importància. Gràcies
a les seves mans s’han construït grans festes a Tous i són les veus del silenci.
Moments viscuts i compartits. GRÀCIES.
Aprofitem per desitjar-vos un feliç 2017.
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El Sol de Tous:
una publicació pionera
El primer número del periòdic mensual

i activitats populars que es feien a

anys. Concretament, el 8 de novembre

Major, la castanyada... i fins i tot hi ha-

El Sol de Tous va sortir fa més de 100

de 1914, coincidint amb la Festa Major.
En aquella època, Sant Martí de Tous

tenia poc més de 900 habitants, per la

qual cosa l’aparició de la publicació en

aquesta localitat és una clara mostra de
la vitalitat de la premsa local catalana

Sant Martí de Tous: Caramelles, Festa
via poesies dedicades a monuments
del poble com el Castell de Tous i a

indrets de la geografia catalana com

Montserrat, el Montseny, Prades o els
Pirineus.

del moment.

A banda d’aquesta vessant més costu-

La persona que va encarregar-se de

quotidians El Sol de Tous és també

l’aparició del periòdic va ser Camil

Riba Compte -més conegut com “el

Camilo dels diaris”- que va aconseguir
mantenir la publicació en actiu fins al
1933, després de traspassar l’edició a
Igualada l’any 1926.

mista i de descripció d’accions i llocs
un testimoni de les millores fetes al
poble durant els anys del periòdic.

Per exemple, en alguns números de

la publicació hi trobem cròniques que
demanen a l’ajuntament que es posin
en marxa diverses obres o instal·lacions per la millora del

Al periòdic era freqüent que
es publiquessin poemes,
versos i escrits costumistes
que es referien a Tous

municipi.

Algunes de les millores que

de fer renéixer el català com a llengua

anys en què es va publicar el

dels articles d’opinió d’aquest període

es van fer al poble durant els

La voluntat de Camil Riba era que el

periòdic van ser: el telèfon (1917), l’es-

del poble i de la resta de la comarca.

rellotge del campanar (1919), el cinema

periòdic fos el dinamitzador cultural
El nom del periòdic s’inspira en la

soledat que va sentir en el moment de
creació de la publicació: el Sol a qui fa

referència el títol era ell mateix, que no
va trobar en la creació del seu somni

ningú que li fes costat. Però això no el
va desanimar. Riba estava convençut

que si aconseguia inculcar el valor de

cola dels nens (1918), la llum (1918), el
(1920), la fàbrica de teixits Cal Banyot

les pàgines d’El Sol fessin afirmacions

el sindicat agrícola (1924), el cotxe de

línia (1924), l’escorxador (1928), el taxi
(1928) i el cotxe funerari (1928).

sobre l’estat de la llengua catalana.

costumistes que parlaven de tradicions

mitjà de la llengua catalana.

teixits Cal Bagó (1922), l’aigua (1923),

(1920), el futbol (1920), la fàbrica de

ciutadans del poble.

publiquessin poemes, versos i escrits

per revitalitzar les arrels del país per

No ens ha d’estranyar, doncs, que

“El Sol de Tous” també va recollir en

Al periòdic era freqüent que es

inclosos a la publicació es preocupen

(1920), la fàbrica Marsal – Claramunt

la lectura a la seva gent, el seu nivell

d’autoestima creixeria i també el dels

literària i de cultura. Així doncs, molts

diverses edicions articles d’opinió

Hem de tenir present que a principis

alguns dels opinadors que omplien

com: “A una llengua, des del moment
que és l’expressió de les idees d’un

poble, ningú la pot privar en cap, absolutament en cap, de les seves manifes-

tacions” o “La nostra volguda i treballa-

dora Catalunya s’ha vist amenaçada per
voler-li prendre la seva parla”.

del segle XX a Catalunya es va iniciar

El Sol de Tous no deixa de ser el

de la Renaixença, que tenia la voluntat

societat. En nombrosos articles, versos i

el moviment cultural, polític i artístic

testimoni d’una època i el reflex d’una

La informació per elaborar aquest contingut s’ha extret de l’obra El Sol d’un home sol (2012) escrita per Elisa Vidal Mas i editada pels Amics de Tous

Fem Tous

Fem història

poemes es reflecteixen
les diferències de trac-

te entre homes i dones.
Aquests escrits dona-

ven a entendre que per

Saber d’on
venim és
indispensable
per entendre
cap a on anem
com a poble

als nois anar a l’escola i

la redacció del periòdic.

interès. Tal com explica Elisa Vidal Mas

que El Sol pren un enfo-

“El periòdic va anar decaient i va morir

Igualada passa a tenir-hi

enrere deien no poder viure si no els

És en aquest moment

cament més comarcal i

un paper primordial. La

aprendre a llegir i a escriure era el més

nova ubicació de la redacció, però, no

el que era fonamental era preparar-se

Un declivi que va començar al mateix

convenient, mentre que per a les noies
per ser una bona mestressa de casa.

En definitiva, es plasmava quin era el

lloc que les noies havien d’ocupar en

temps que la Segona República, l’any

rament, tancar El Sol, el seu projecte

1931.

Així doncs, les notícies de temes

va sortir un número de la publicació:

manera es vivia a Tous en aquells anys.
Queda clar que l’únic mitjà de vida de
la gent de Tous en aquella època era

la terra i que quan hi havia mala collita
la vida es tornava molt complicada.

De les notícies se’n desprenen també

arribaven les seves lletres”.

Riba va deixar de dedicar-se a la seva

El periòdic va desaparèixer definitiva-

pològic que permet copsar de quina

trist i abandonat per tots els que temps

pot evitar el declivi de la publicació.

l’esfera pública i privada.

socials tenen un elevat interès antro-

en el seu llibre El Sol d’un home sol:

ment l’any 1933. En aquest any tan sols
el del mes de juliol. Amb l’arribada de
la República hi havia hagut un canvi

d’aires i els interessos culturals i espirituals havien canviat. Moltes persones
consideraven aleshores que El Sol de

Tous era una publicació carrinclona
i desfasada i van deixar de tenir-hi

passió: el món de la premsa. Segu-

personal, li havia fet perdre la il·lusió

i les ganes de continuar dinamitzant

culturalment Sant Martí de Tous. Camil
Riba va passar els seus últims anys de

vida fent d’electricista al mateix poble
on havia començat la seva activitat

periodística. Una activitat que a dia

d’avui ens permet entendre com es vivia a Tous 100 anys enrere. Saber d’on
venim és indispensable per entendre
cap a on anem com a poble.

alguns detalls que criden l’atenció
perquè no difereixen tant dels

continguts que avui en dia po-

dem trobar a la premsa comarcal: les excursions a la Fou i a

Igualada que feien alguns grups

de ciutadans de Tous, l’època de

la verema, els preus dels aliments
que es venien al mercat, els dies

de nevada o pedregades, les epi-

dèmies de la grip, consells d’higie-

ne, cròniques de partits de futbol, la
programació del cinema, èpoques

d’escassetat d’aigua, incendis i fins i
tot atropellaments.

Però El Sol no només recollia les

notícies de Tous. També publicava

l’actualitat de pobles com Castellolí,

Calaf, Santa Maria de Miralles, Cervera,
Santa Coloma de Queralt i molts d’altres. Menció a part mereix Igualada,

que Camil va batejar com “la perla” de
l’Anoia.

Precisament va ser a la capital de

l’Anoia on Riba va traspassar l’any 1926

Elisa Vidal va recollir la
història d’El Sol de Tous
al llibre “El Sol d’un
home sol”, editada pels
Amics de Tous
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Festa Major de
Sant Martí de Tous

Fem Tous

Informació de servei
Composició Ajuntament, Mandat 2015/2019
Equip de govern (regidories i atenció al públic):
David Alquézar i Claramunt (ERC)

Alcaldia, regidoria d’Hisenda, Promoció Econòmica,
Turisme i Noves Tecnologies.

Atenció al públic: dimecres 18-19h i hores a convenir.

Telèfons d’interès
Ajuntament de Sant Martí de Tous 93 809 60 02
Bombers d’Igualada 93 803 03 13
Consell Comarcal de l’Anoia 93 805 15 85
Consultori mèdic 93 809 63 30

Pau Mir i Molina (ERC)

Creu Roja 93 803 07 89

Atenció al públic: dimecres 18-20h i hores a convenir.

Escola “Cérvola Blanca” 93 809 61 61

Cultura, Entorn Rural, Medi Ambient, Festes.
M. Dolores Moreno Rodríguez (ERC)

Benestar Social, Joventut i Ensenyament.
Atenció al públic: divendres 9-13h.

Emergències 112
Guarderia “Petita Cérvola” 93 809 64 33
Hispano Igualadina 93 804 44 51

Montse Figueras Costa (ERC)

Hospital General d’Igualada 93 805 81 25

Atenció al públic: dimecres 9.30-11.30h i divendres 10-13h.

Mossos d’esquadra 088

Urbanisme.

Pere Enrich Rodríguez (ERC)

Governació, Sanitat i Esports.

Atenció al públic: hores a convenir.
Oposició (horaris a convenir):

Jorge Gamero Parra (PM)

Manuel Pablo Lara Navarra (PM)
Laia Claramunt Riba (PDECAT)

Josep Anton Jiménez Chinarro (PDECAT)

Jutjat de Pau 93 809 60 02
Oficina Gestió Tributària 93 805 21 59
Parròquia de Tous 93 809 60 28
WhatsApp Ajuntament 628 486 016
Respostes personalitzades per incidències
sobre manteniment, civisme, etc.

Tens fil directe amb l’Ajuntament!

A quin lloc concret
de Tous correspon
aquesta imatge?
Envia la teva resposta a revista@tous.cat.

Entre totes les respostes correctes sortejarem
dues entrades dobles per al cinema de Tous
(per gastar durant el mes de
febrer).
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Butlletí municipal de Sant Martí de Tous

Pere Mas és, probablement, la persona que millor
coneix el cinema de Tous. Hi ha dedicat moltes hores
de la seva vida, la majoria de les quals en diumenges
i festius. Tot i haver estat molts anys vinculat al món
cinematogràfic, diu que no té cap gènere preferit.
“Tots els gèneres estan bé si es fan bé”, explica.

Pere Mas ha
dedicat bona part
de la seva vida al
cinema de Tous.

Pere Mas: “Estem

orgullosos que el cinema
de Tous sigui referent
cultural a la comarca”
Quina és la història

Hi ha molta gent
que ve al cinema de Tous?

del cinema de Tous?

- Vam notar un increment de gent

el 1941 la Junta Parroquial. En aquells

cinema. Ara, però, amb el nou cinema

- Com a centre parroquial va començar
anys el cinema estava en un altre local.

L’edifici actual – inaugurat el 1999-

era una antiga fàbrica de teixits, però
estava molt malmesa. La parròquia

va comprar el local i molta gent del
poble es va implicar en arreglar-lo per

convertir-lo en cinema. Jo començo a
ser-ne l’encarregat a partir dels anys 60.

Quin ha estat el paper del
cinema durant la Festa Major?

quan Igualada es va quedar sense

- S’han projectat pel·lícules d’animació

de l’Ateneu notarem una davallada.

teatre.

Tot i això, pel que fa al públic hem
de refiar de la gent d’Igualada i de la
resta de la comarca perquè dels més

de 1.000 habitants de Tous no n’hi ha
gaires que vinguin.

Quines altres activitats
s’organitzen al casal?

infantil i s’han representat obres de

Com veu el poble pel que fa a les
activitats que s’hi fan?

- El veig molt viu! S’hi fan moltes

activitats. Des del casal treballem en
moltes ocasions de manera conjunta
amb l’Ajuntament.

Com el definiries?

- Bàsicament, s’hi fan conferències,

per 151 persones. L’objectiu és que

per l’Ajuntament.

- Esperem que sigui llarg!

Quin és el tipus de públic
que ve al cinema?

Quina és la pel·lícula que més
èxit a tingut al cinema de Tous?

- Es tracta d’un cinema amb capacitat
sigui familiar i es projectin pel·lícules
de qualitat. Estem orgullosos que el
cinema de Tous sigui referent cultural

actes culturals i activitats organitzades

Com s’imagina
el futur del cinema?

a la comarca.

- D’una banda tenim nens i nenes

Camí a l’escola (2013) de Pascal Plisson.

Qui s’encarrega
de triar les pel·lícules i
quin és el criteri que s’utilitza?

pel·lícules d’animació infantil. D’altra

Quina és la seva pel·lícula
preferida?

- Ho faig jo personalment. Intento que

siguin pel·lícules que hagin sortit pocs
mesos abans, que hagin interessat els

espectadors i intento projectar-les com

que vénen amb els seus pares a veure
banda també tenim molta gent de
mitjana edat. Potser la franja d’edat
que no ve tant és el jovent.

Hitchcock.

Quin és el seu gènere
de pel·lícules preferit?

més aviat millor per tal que la gent no

- No tinc cap gènere preferit. El que

per internet i vingui a veure-les.

de qualitat. Tots els gèneres estan bé

tingui la temptació de descarregar-se-la

La ventana indiscreta (1954) d’Alfred

m’agrada és que les pel·lícules siguin
si es fan bé.

M’agrada
que les
pel·lícules
siguin de
qualitat

