
Amb l’objectiu d’acostar el públic
al teatre i de posar fre a la davalla-
da del nombre d’espectadors que
experimenta des de fa un quant
temps la programació d’arts escè-
niques que s’organitza des del
consistori al Teatre Municipal, l’à-
rea de Cultura de l’Ajuntament de
Berga ampliarà al col·lectiu de la
gent gran el paquet de descomp-
tes que ofereix als escolars des de
la temporada passada, i no des-
carta la possibilitat d’estudiar no-
ves propostes que incentivin l’es-
pectador, tot i que encara no s’han
concretat.

La programació d’arts escèni-
ques d’àmbit professional va por-
tar el  al teatre del Casino de
Berga un total de . especta-
dors, amb  funcions entre teatre,
música i dansa, mentre que el
 es van programar  fun-
cions des de l’Ajuntament, que, en
conjunt, van sumar . espec-
tadors. La intenció és «mirar d’a-
conseguir la màxima fidelitat del
públic», i si es pot, incrementar-
lo, segons explica el coordinador
de la gestió del Teatre Municipal de
Berga, Josep M. Salat. Per això,
s’ha optat per oferir descomptes
del   en el preu de les entrades
per al col·lectiu de la tercera edat
si les compren de forma anticipa-
da al Casal de la Gent Gran. La pro-
posta es començarà a aplicar a par-
tir de demà mateix, en què hi ha
programada la representació de
l’obra Jugant amb Molière, dirigi-
da per Esteve Polls a partir de /
de  de la tarda. En aquest cas, el
preu normal de l’entrada és de 
euros, però si s’ha adquirit a través
del Casal de la Gent Gran, en cos-
tarà .

Aquest nou paquet de des-
comptes s’afegeix als incentius de
què ja gaudeixen els estudiants de
secundària de Berga i de la co-

marca des de la temporada pas-
sada. En aquest cas, paguen les en-
trades a  euros, sigui quin sigui el
seu preu original, sempre que es
comprin de forma anticipada a tra-
vés dels respectius instituts de la
comarca. L’experiència «ha tingut
èxit i estem aconseguint crear l’hà-
bit d’anar al teatre entre els joves»,
explica la regidora de Cultura de
Berga, Carme Barniol. Tanmateix,
no s’ha incrementat el nombre
global d’espectadors, i des de l’A-
juntament s’ha cregut «oportú in-
centivar un altre col·lectiu de per-
sones que, per qüestions econò-
miques, potser s’estava d’anar al

teatre», afegeix Barniol, tot i que en
aquest cas es fa amb descomptes
del  . Tot plegat es comple-
menta amb les sessions de Buta-
ka Jove, que també ofereix obres a
 euros per als escolars, i es man-
té el descompte d’ euro que ja s’a-
plicava als jubilats.

Ara per ara, des de l’Ajunta-
ment de Berga s’han programat les
funcions al teatre fins al juny, però
la intenció és que al cap de l’any
s’hagin pogut fer  funcions com
l’any passat, explica Salat. Tan-
mateix, admet que «cada cop és
més difícil mantenir una progra-
mació estable de teatre profes-
sional perquè els caixets van pujant
i la nostra àrea d’influència és pe-
tita». Sigui com sigui, de cara al fu-
tur «prevaldrà la professionalitat
sobre la quantitat d’obres», tenint
en compte que «el públic d’aquí ja
té un cert nivell d’exigència».
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Berga busca incentius per frenar la
davallada d’espectadors al teatre

L’Ajuntament rebaixarà l’entrada als usuaris del Casal de la Gent Gran, com ja fa amb els escolars�

Berga tornarà a celebrar aquest
any la Festa dels Tres Tombs, diu-
menge que ve, després que s’in-
terrompés en les edicions del 
i el   per falta de personal im-
plicat en l’organització. Enguany,
un grup d’una desena de persones
vinculades al món de la ramade-
ria i la cria de cavalls tiraran en-
davant la festa, en què s’espera la
participació d’una quarantena de
genets.

La Festa dels Tres Tombs es va
començar a celebrar a Berga a
mitjan anys  de la mà de Pere
Mollar, que en va portar la batuta
fins al , en què es va fer la dar-

rera edició «per les dificultats de
trobar persones que se’n volgues-
sin fer càrrec», explica Mollar, que
enguany torna a formar part de la
colla que impulsarà la proposta,
amb perspectives de continuïtat.

De fet, la festa mantindrà el
mateix format que ja tenia en les
edicions anteriors. La jornada co-
mençarà entre les  i / de  del
matí a la plaça de Cal Carreras amb
un esmorzar a base de pa amb bo-
tifarra al preu d’ euro per perso-
na. Tot seguit començarà la cer-
cavila de cavalls, mules, ponis i car-
ruatges pels carrers del centre de
la ciutat, des de la mateixa plaça,
en direcció al barri de Santa Eulà-

lia, continuant cap als carrers de
Pere II i Pere III, fins al barri de la
Font del Ros, i d’allà es tornarà al
passeig de la Indústria, passant
pels carrers del Comte Oliba i del
Roser, i la carretera de Sant Fruitós.
En total, es preveu una hora de re-

corregut. Un cop al passeig, es
farà la benedicció dels animals i el
lliurament de trofeus, al genet i la
genet més ben vestits, al més jove,
i al cavall més elegant. També hi
haurà un record per a tots els par-
ticipants.
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Berga recupera els Tres Tombs
després de renunciar-hi fa dos
anys per manca d’organitzadors

Públic assistent en una funció al Teatre Municipal de Berga, el gener de l’any passat
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Cercavila de carrosses en l’última edició de la festa a Berga
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El Festival d’Estiu de Teatre
que organitza cada any l’A-

juntament de Berga preveu mante-
nir enguany el mateix format que
el 2008, en què les funcions es
van programar entre final d’agost i
mitjan setembre (abans s’havien
concentrat només a l’agost), amb
un total de tres obres, «i amb difi-
cultats per tornar a les quatre»
que s’havien fet anys enrere, expli-
ca Salat. I és que, a banda de l’in-
crement del cost dels grups, «cada
cop costa més trobar-ne que facin
gira durant el mes d’agost». Tam-
poc no es plantegen avançar-ho al
juliol «perquè és un mes atapeït
d’actes a Berga». 

�

El Festival d’Estiu vol
mantenir tres obres

L’augment del preu dels
caixets dificulta poder
mantenir una programació
professional estable a Berga
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Pilar Duocastella presenta
el seu últim llibre a Berga

Berga prepara el concurs
escolar de sardanes

Breus

La colla sardanista Brots del
Cim de Berga posa a punt els as-
sajos per al concurs escolar de
colles sardanistes de la Fira de
Maig de Berga. Les classes es faran
del  al  d’abril de  a / de 
al vestíbul del Teatre Municipal, i
les inscripcions es faran el pri-
mer dia del curset.

Mentrestant, demà hi haurà
una audició, amb la cobla Sabadell,
a / de  a la plaça de Sant Joan.

REDACCIÓ | BERGA

TRADICIONAL
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L’escriptora de narrativa Pilar
Duocastella serà dimarts a Berga
per parlar del seu llibre El jardí dels
hostes, editat el , i que explica
la història d’una dona que ha de ti-
rar endavant el seu mas en un
ambient rural.

La xerrada tancarà el cicle de
conferències Dones de tinta i pa-
per, que organitza l’Ajuntament a
la biblioteca Ramon Vinyes i
Cluet. Serà a / de  del vespre.
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LLETRES
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El departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Ge-
neraliat ha obert el termini per a la
presentació de projectes inclosos
en els programes d’incentius del
 de suport a les empreses co-
mercials, i que s’inclouen dins el
Pla de Dinamització del Comerç
Urbà. La proposta és oberta a tots
els comerços que vulguin fer dia-
gnosis i anàlisis d’estratègies, re-
formes de l’establiment, incorpo-
rar-hi noves tecnologies de la in-
formació i la comunicació, o bé im-
plementar projectes de millora
comercial. 

En la convocatòria del  es
van incloure en aquest pla un to-
tal de  establiments comercials
del Berguedà, amb un suport eco-
nòmic de . euros. Així ma-
teix, es van incentivar  projectes
de dinamització comercial a través
d’ajuntaments i associacions co-
mercials de la comarca, amb un
ajut de . euros.

L’assessorament del servei es
pot fer al Palau Firal de Manresa.
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S’obre la convocatòria
d’ajuts per al pla de
dinamització comercial


