
Estàs embarassada?
Vine a provar el pàrquing 

que pensa en tu!

LES PLACES MÉS AMPLES
són al PÀRQUING

del MIL·LENARI de VIC

Informació 93 889 36 50
www.parkingsvic.com

Important empresa

ubicada a Vic necessita 

incorporar urgentment 

diverses places de

Els interessats/ades podeu 

enviar CV, el màxim de detallat 

possible, a l’adreça següent: 

treball@vic.el9nou.com

indicant la referència 040714

GESTORS

COMERCIALS

Es requereix:

- Català, parlat i escrit.

- Coneixement de la 

comarca d’Osona.

- Vehicle propi.

- Facilitat de tracte amb 

els clients.

S’ofereix:
- Alta SS i formació a 

càrrec de l’empresa.

- Sou fix + comissions.

- Possibilitats de 

promoció.

- Bon ambient de treball.

EN ADOPCIÓ

EN ADOPCIÓ

Tel. 628 19 52 25 / 628 19 52 27 / 628 19 52 28

www.protectoraanimalsosona.com

Germanets

mascles de 

3 mesos

Trobat a 

Seva, mascle 

d’edat

avançada

mida petita

Dilluns, 21 de juliol de 2014
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Mercè Sampietro 
recita Vinyoli a 
Sant Hipòlit, amb 
Eduard Iniesta
Sant Hipòlit de Voltregà 

L’actriu Mercè Sampie-
tro posarà veu als poemes 
de Joan Vinyoli, de qui es 
commemora el centenari, 
acompanyada a la guitarra 
per Eduard Iniesta, en un 
recital que tindrà lloc aquest 
dimecres a Sant Hipòlit en el 
marc del cicle cultural d’estiu 
Artot. La petita casa de mi 
mateix és el títol de l’especta-
cle, que es podrà veure sota el 
pont del Torrent de Mitjavila, 
a partir de les 10 del vespre. 

Concert a Sant Pere de Casserres

Obeses, 

celestials
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L’actuació d’Obeses, a l’espectacular escenari del monestir de Sant Pere de Casserres, dissabte

Les Masies de Roda

Marcel Pujols

Dins del cicle Vespres de 
Juliol al monestir de Sant 
Pere de Casserres que orga-
nitza el Consell Comarcal, 
Obeses va fer dissabte el seu 
especial recital a l’idíl·lic 
paratge osonenc. Estava clar 
de bon començament que les 
condicions de l’espai ajudari-
en parcialment el concert; tot 
i això el grup va saber aprofi-
tar prou bé el so per fer més 
celestial la seva música.

Amb una creu de fusta 
meticulosament col·locada 
sobre els caps dels quatre 
membres, Arnau Tordera 
i companyia van explotar 
de cop amb Botifarra amb 
seques, Ell no era un cowboy i 

Paradís, gairebé sense treva. 
Venien rodats, ràpids, veni-
en de tocar sense descans 
durant els últims dies, pas-
sant per l’Acampada Jove de 
Montblanc el dia abans i per 
altres escenaris catalans. Per 
contra, el públic semblava 
estar un pèl endormiscat, 
els més fanàtics van tirar del 
carro en tot moment, engres-
cant un ambient, d’entrada, 
fred. L’escalfor que notava 
Tordera era inexistent.

De totes maneres, les can-
çons prosseguien i la qualitat 
musical quedava plasmada 
en cada tonada inaccessible 
per les goles del “nostrat 
públic”. La teatralitat acom-
panyava els músics constant-
ment, la posada en escena 
pintava el monestir romànic 

del barroc més estrident. Per 
als que els van veure fa poc 
a la Plaça de Vic, el directe 
del dissabte va ser semblant, 
podríem dir que l’afegit de la 
cançó de cant coral Melisma 
va ser un dels pocs elements 

diferenciadors. El repertori 
va incloure la majoria de 
temes de Zel, el seu últim 
treball, i cançons del primer 
com Tocador de senyores o el 
hit Pa amb tomàquet.

Al començar-se a fer fosc 

Bona nit va servir com a per-
fecte fals comiat. El bis era 
sinònim que la gent s’havia 
despertat: L’aria du L’her-
mafrodite i L’ombra sols fuig 
en la nit van ser el definitiu 
punt i final.

Creix el públic en la segona edició del Canti la Font d’Olost

Olost Fins a les 3 de la matinada de dissabte, en comptes de la 1 com estava 
previst, es va allargar la segona edició del Canti la Font. Carles Belda i Marc 
Serrats, dos dels integrants del cartell, van continuar tocant al Bar Centre des-
prés de la seva actuació a la Font Gran d’Olost, on s’ha traslladat aquest any el 
festival, que és itinerant. L’espai es va guarnir amb gasses i llum als arbres i 
amb projeccions a la font. El cartell el completaven el reggae de Laia Vehí i la 
sessió DJ de Koulomek, Marc Pitarch, que és veí del poble. No hi va faltar la 
dansa i la gastronomia i, segons l’organització, l’associació Voraviu Producci-
ons, el públic s’ha incrementat en 200 persones fins arribar a les 500. 
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Montgrí Dansa estrena ‘Lo comte Arnau’ a Sant Joan

Sant Joan de les Abadesses El grup Mongrí Dansa, acompanyat per la Cobla 
Mil·lenària de Perpinyà, va estrenar dissabte a Sant Joan el ballet argumental 
Lo comte Arnau, amb coreografia de Sebastià Vilanou i música de Joan Lluís 
Moraleda. La creació es basa en un poema de Víctor Balaguer, una de les pri-
meres creacions literàries de la Renaixença sobre el mite. L’estrena va tenir 
lloc en la segona part d’un recital que va incloure també la coreografia Nit de 
Sant Joan a Torroella, dels mateixos autors. La primera part va oferir creacions 
inspirades en balls tradicionals del País Valencià i la coreografia Festa marine-
ra, sobre música de Joaquim Serra (a la fotografia).
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