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GALERIA SOCIETAT

EL BATEC DEL CARRER

El Teatre-Auditori Agustí Soler i
Mas de Navarcles va acollir di-
umenge a la tarda la segona edició
del concurs Teatre Clip en el que
hi van participar cinc grups de tea-
tre amateur. La particularitat d’a-
quest concurs és que cada grup
disposa tan sols de deu minuts per
escenificar un fragment de l’obra
que presenta. Si bé l’any passat no-
més es va atorgar un premi per vo-
tació popular, en aquesta edició
s’hi va afegir un segon guardó
que va concedir un jurat. El cas és
que el veredicte del públic i del ju-
rat va coincidir, escollint com a
guanyadora Larissa, una dona
com cal!, el muntatge que hi va pre-
sentar el Grup d’Amics del Teatre
d’Ullastrell.

El jurat, encapçalat per l’actor
Joan Anguera, va destacar de l’o-
bra la rica interpretació que oferia
la barreja de teatre, cabaret i cine
mut. Però donada la coincidència
amb el veredicte del públic, el ju-
rat va decidir escollir un segon gua-
nyador, que va recaure en el Grup
de Teatre La Barraca de Copons
amb l’obra La jaula de las locas.

La gala va començar amb la
posada en escena dels fragments
de totes les obres participants. Els
primers a pujar a l’escenari va ser
un grup de la comarca, l’Associa-
ció Cultural Recreativa de Fals
amb l’obra pròpia Sis setmanes
amb en Michael. El va seguir un
clàssic del teatre, La rambla de les
floristes, obra escollida pels bar-
celonins Teatre pels descosits.

Entremig de cada representació
i mentre es preparava la propera
escenografia, l’actor Nando Mas-
saneda era el mestre de cerimò-

nies, amenitzant l’estona amb una
selecció d’acudits. Després de l’ac-
tuació del grup de Copons va pu-
jar a l’escenari l’Associació Teatral
Llavor d’Art del Pla del Penedès
amb L’hivern plora gebre damunt
el gerani, l’obra més dramàtica de
les que es van presentar al concurs.
Va tancar les representacions el
grup d’Ullastrell.

En el transcurs del lliurament de
premis, la regidora de cultura Eva
Santaeulàlia va destacar el for-
mat innovador del certamen, es-
perant que se’n faci una tercera
edició. A banda d’un premi en
metàl·lic de 1.000 euros, cada grup
guanyador oferirà una represen-
tació, sencera, de la seva obra.
Les dues, a final d’aquest mes. La
del premi del jurat es representa-
rà el dissabte 28 de setembre a les
2/4 de 10 de la nit, mentre que la
del públic es podrà veure el di-
umenge 29 a les 6 de la tarda,
ambdues al Teatre-Auditori Agus-
tí Soler i Mas.

MARTA PICH | NAVARCLES El jurat i el públic coincideixen en el
veredicte del Teatre Clip de Navarcles

Una de les actrius del grup guanyador durant els deu minuts d’escenificació de «Larissa, una dona com cal!»

El guanyador de la segona edició del concurs va ser el Grup d’Amics del Teatre d’Ullastret

MARTA PICH

Gràcies a la bona acollida i utili-
tat que va tenir aquest curs l’any
passat, s’ha preparat una segona
edició al CAP Igualada Nord del
curs per a cuidadors i cuidadores
no professionals de persones en si-
tuació de dependència. L’objectiu
d’aquest curs, que comença el 4
d’octubre i acaba el 29 de novem-
bre és capacitar als cuidadors no

professionals per tal que tinguin
cura de les persones dependents i
de sí mateixos, facilitant coneixe-
ments i donant-los eines per a po-
der-ho portar a terme. Els contin-
guts del curs estan dividits en tres
àrees: àrea de la salut, àrea social i
àrea psicològica. El curs, que està
acreditat pel departament de Ben-
estar Social i Família, es pot realit-
zar complert de 25 hores.

REDACCIÓ | MANRESA

El CAP Igualada Nord ofereix el segon curs
per a cuidadors no professionals

FORMACIÓ

FUNERALS

PERE CAPDEVILA SENSADA
Ha mort als 63 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’església d’Avià.

GLÒRIA DUARTE DE LA FUENTE
Ha mort als 52 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a 2/4 de 12
del matí, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.

ÀNGELA MUJAL VILASECA
Ha mort als 94 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 11 del
matí, a l’església de Bergús.

ANTONIO ROLDÁN DE LA CRUZ
Ha mort als 67 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 10 del
matí, a l’església de Santa Maria
de Montserrat, a la Balconada.

SALVADOR AGUILAR GINESTA
Ha mort als 84 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Puigcerdà.

CATALINA VERA MATEO
Ha mort als 99 anys d’edat. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 5 de la
tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.
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Nando Massaneda
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El grup La Barraca de Copons
es va triar com a segon
classificat. Les obres es
veuran el 28 i 29 de setembre

Joan Vilà i Moncau
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb les nostres oficines de:

MANRESA
Tel. 93 877 22 33

C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA
Tel. 93 822 12 19

Plaça Font del Ros, 1

IGUALADA 
Tel. 93 803 07 55

Esquiladors, 23 local 2

Àngela Mujal Vilaseca
Vídua de Ramon Roca Serra

Ha mort cristianament el dia 17 del corrent, als 94 anys d’edat.

A. C. S.

Els seus familiars: fill, Ramon; filla política, Montse; nét,
Jordi; germans polítics, nebots, cosins i família tota assaben-
ten de tan dolguda pèrdua. El funeral tindrà lloc avui, dime-
cres, a les 11 del matí a l’església parroquial de Bergús, sor-

tint de les sales de vetlla del tanatori de Cardona.

Cardona, 18 de setembre del 2013
FUNERÀRIA FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ


