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El Teatre Fortuny reviu els 50 anys
d'Òmnium Baix Camp
Més de 600 persones es reuneixen per celebrar l'aniversari de l'entitat

El Teatre Fortuny va reviure els 50 anys d'Òmnium Baix Camp | Cedida

El Teatre Fortuny va viure, aquest passat dissabte, un acte ple d'història, música i
reconeixement als cinquanta anys de vida d'Òmnium Baix Camp. Les més de 600 persones
que van assistir-hi van poder fer un viatge en el temps i recordar alguns dels fets més importants
que ha viscut el territori a través d'aquesta entitat.
L'acte va començar amb l'actuació de la Reus Big Band interpretant unes peces musicals i amb la
sorpresa final de la formació Canya d'Or quan va pujar a l'escenari per fer una actuació conjunta. El
president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també va ser-hi present a través d'un missatge
gravat, amb el qual va agrair la feina feta durant aquests cinquanta anys d'Òmnium Baix Camp.
La companyia de teatre La Gata Borda va ser l'encarregada de conduir l'acte amb la
representació, a través de diferents escenes teatralitzades, de fets remarcables de la història
d'Òmnium Baix Camp. Entre aquests fets destaquen els inicis quan Òmnium donava classes de
català al Centre de Lectura i organitzava lligues de debat. Així mateix, quan la seu d'Òmnium Baix
Camp, en la rebuda de la flama olímpica de Barcelona 92, va esdevenir un centre operatiu de la
campanya Freedom for Catalonia. En aquesta actuació es va reproduir la caiguda de fulls de mà
que incloïen el mateix missatge que va haver-hi a la plaça del Mercadal als anys noranta.
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La cantant Montse Castellà i l'acordionista Guillem Anguera van ser els encarregats de
l'acompanyament musical de l'acte, amb la interpretació de diversos temes. Un moment molt
especial va ser quan interpretaven L'estaca de Lluís Llach i el teatre es va unir per cantar la cançó
de forma conjunta.
El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i el president d'Òmnium Baix Camp, Emili
Argilaga, van donar el punt institucional a l'acte amb els seus parlaments. Mauri va recordar la
importància de les seus territorials i el paper essencial que fan arreu del territori i va animar a
seguir treballant per un país "millor i lliure".
L'acte va finalitzar amb les persones que han format i formen part d'Òmnium damunt de l'escenari i
el Teatre Fortuny dempeus cantant l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.
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