
Nou servei
amb personal especialitzat en:

- Reparació i canvi de ballestes

- Reparacions de frens 

   i suspensions

- Electrònica del semiremolc

- ABS/EBS 

Auto Vigatana, SL

C. Gandesa, 3 C

93 886 75 10 / 611 61 53 10

Carrer del Forn, 2 - RIPOLL · 972 70 38 50 (només dies de visita)

 93 889 22 29 - CONSULTORI BAYÉS

Dr. JOAN TELL
OFTALMÒLEG

Recordem als nostres clients que continuem visitant a Ripoll

els dimarts i els dissabtes a les 10.30h

Dilluns, 29 de setembre de 2014
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El Dia Internacional 
de la Dansa s’obrirà   
a la participació

Vic La Coordinadora Osona 
en Dansa ha començat la pre-
paració del proper Dia Inter-
nacional de la Dansa, que 
se celebrarà el dia 29 d’abril 
de 2015 i que enguany, a 
més de les escoles de dansa, 
insistirà en l’obertura a la 
participació de tothom qui 
tingui una coreografia pre-
parada i la vulgui mostrar en 
públic. Per explicar-ho, s’ha 
convocat una trobada el pro-
per divendres a 1/4 de 2 al 
Centre Cívic Can Pau Raba, 
on poden assistir-hi tant 
representants de centres 
d’ensenyament de dansa com 
ballarins a títol particular. 

Infografies amb art,   
a Can Patalarga
Manlleu Fins al dia 26 d’oc-
tubre, a la sala de Can Pata-
larga de Manlleu, es podrà 
veure l’exposició “Post-pro-
cessos”, amb obres de Toni 
Casals i Gerard Bosch. L’ex-
posició mostra 25 infografies 
de dissenys abstractes, rea-
litzades a partir de dibuixos 
del mateix Toni Casals i amb 
rodolins d’Eloi Bon Noi.

Concert de cant i orgue, a Moià
Vic La soprano vigatana Dolors Lozano, acom-
panyada a l’orgue per Josep Serdà, va oferir a 
Moià un concert de cançons populars catala-
nes i d’altres de Lluís Llach, Serrat o Raimon, 
sense deixar de banda obres de Bach, Millet o 
Morera, amb una més que excel·lent interpre-
tació molt acurada i plena de sentiment. Les 
peces interpretades van ser molt ben acollides 
pel centenar de persones que van assistir al 
concert a l’església parroquial. L’organista 
Josep Serdà també va executar algunes peces 
per a orgue com L’humorada de Lluís Millet o 
La vida es bella de N. Piovani. La vetllada va ser 
molt emotiva, especialment en les interpreta-
cions de Paraules d’amor, Veles e vents o Cant 
de l’enyor. J.C.
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Eduard Autonell, en un Txèkhov
Torelló L’actor torellonenc Eduard Autonell 
forma part del repartiment de La norma de 
l’extinció, adaptació de l’obra Platònov del rus 
Anton Txèkhov, que fins al dia 17 d’octubre es 
pot veure al Círcol Maldà de Barcelona. Auto-
nell forma part de la jove companyia teatral 
Ignífuga, creada ara fa dos anys amb actors que 
havien acabat la seva formació a l’Institut del 
Teatre. Després d’haver-se estrenat amb Fam 
oculta, del dramaturg holandès contemporani 
Peer Witenbols, s’atreveixen ara amb un clàs-
sic portat al particular terreny d’Ignífuga, que 
remarca la importància visual de les posades 
en escena. A la imatge, una escena de l’obra 
amb Eduard Autonell (primer per l’esquerra).
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