
El Consell Comarcal i els ajun-
taments del Berguedà han ajudat
a fer front a les factures de submi-
nistraments bàsics (aigua, gas i
llum) a 382 famílies berguedanes.
Aquestes xifres recullen dades de
gener a octubre del 2014, a falta de
tancar encara les xifres dels dos
darrers mesos de l’any, quan el
nombre de famílies sol créixer
més perquè s’inicien els mesos
de fred. Així ho ha explicat la tèc-
nica d’Inclusió Social  del Consell
Comarcal del Berguedà, Roser
Prat, que assegura que les xifres
d’usuaris d’ajudes econòmiques
d’urgència social han crescut res-
pecte als anys anteriors. 

De moment, l’administració co-
marcal i els ajuntaments han des-
tinat 33.741 euros a ajudar les fa-
mílies amb més necessitats eco-
nòmiques a fer front a les despe-
ses dels subministraments bàsics.
Són famílies que demanen ajuda
a serveis socials o a entitats socials
de la comarca. Prat explica que, a
l’espera de tancar les xifres totals
del 2014, de moment, la inversió ja
ha estat superior a la de l’any pas-
sat, en què segons les dades ex-
tretes de l’Observatori Social del
Berguedà van destinar-s’hi 24.710
euros.  

Una de les accions promogudes
des del Consell Comarcal en col·la-
boració amb Creu Roja i Càritas i
voluntaris de la Caixa és un taller
per tal de millorar l’economia do-
mèstica, i reduir i optimitzar el con-
sum energètic a les llars.  L’objec-
tiu «és frenar les conseqüències
d’una problemàtica que cada ve-
gada afecta més població i inten-
tar pal·liar la situació dels que ja re-
ben les ajudes».
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L’administració ajuda 382 llars 
a pagar les factures d’aigua i llum
Consell Comarcal i consistoris han destinat 33.700 euros a ajudar les famílies més afectades

DANI PERONA

Castell de l’Areny reviu un any
més els actes de la seva festa ma-
jor d’hivern. Com cada any, la pe-
tita localitat de l’alt Berguedà ce-
lebra la seva festivitat en honor de
Sant Vicenç, el patró de la vila. El
programa d’activitats s’iniciarà a les
9 del matí amb un esmorzar per a
tots els assistents, i la jornada con-
tinuarà amb una missa a partir
de 2/4 d’1 del migdia.

Castell de l’Areny
celebra la festa major

ACTES

Més d’un centenar de ber-
guedans participaran als tallers
per ajudar a millorar l’economia
domèstica i aprendre a estal-
viar diners a final de mes en les
factures dels subministraments
bàsics, sobretot de la llum. L’am-
bientòloga berguedana Sònia
Llamas dirigeix les sessions, des-
tinades a persones que passen
dificultats per fer front a aques-
tes despeses, i també a tots els

berguedans interessats a saber
com poden reduir el consum i, so-
bretot, que això es vegi reflectit en
els diners que hi destinen. 

Són vuit tallers de quatre ses-
sions cadascun que tenen lloc
durant aquest trimestre en diver-
sos municipis berguedans, en els
quals Llamas assegura que l’ob-
jectiu és «donar eines per poder
espavilar-se». «El més fàcil és anar
a serveis socials i que t’ajudin a pa-
gar, però també podem treballar
per entendre les nostres factures,
saber el que gastem i veure si po-
dem disminuir el consum per-
què a final de mes paguem
menys». Així ho explica la res-
ponsable dels tallers, que tracten
diferents aspectes de l’economia

domèstica. Una de les pràctiques
més esperades dins el taller és la
que es farà en les properes set-
manes en què tots els partici-
pants hauran de fer una auditoria
a casa seva per comprovar el con-
sum i saber realment, per exem-
ple, si els seus electrodomèstics
gasten el que han de gastar. «Pot-
ser trobarem que algú té una ne-
vera molt vella, que no funciona bé
i que gasta més del normal. Lla-
vors es pot estudiar la possibilitat
de fer una inversió en una nova
nevera per estalviar diners en la
factura elèctrica i revertir bé els di-
ners», comenta Llamas. Això es
farà a través de vuit motxilles en-
ergètiques que el Consell Comar-
cal posa a disposició dels usuaris. 
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«Donem eines per poder espavilar-se»
L’ambientòloga Sònia

Llamas dirigeix tallers per
aprendre a estalviar en
subministraments



Assistents al taller d’estalvi energètic conduït per Sònia Llamas a l’Hotel d’Entitats de Berga, dimarts
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ARXIU PARTICULAR

Matilde Río Pérez, nascuda a San Juan de Luxo (Lugo) el 9 de gener del
1915, ha celebrat els cent anys de vida. Ha viscut a Fígols molts anys i ara
resideix a Sant Corneli (Cercs). Pel seu centenari ha rebut la medalla d’or de la
Generalitat de mans del seu director de Gent Gran, Agustí Vilà, i de l’alcalde
de Fígols, Josep Guixé. A la foto, Río amb els seus quatre fills.



La berguedana Matilde Río celebra els 100 anys

La Taula d’Entitats Socials de
Berga ha recollit 19.470 quilos d’a-
liments en la campanya d’aquest
Nadal. Més que l’any passat, que
van ser uns 16.600. Càritas i Mans
per l’Acció Solidària, les entitats en-
carregades del servei alimentari a
l’atenció de les famílies més ne-
cessitades, valoren positivament la
campanya, que es va dur a terme
des del novembre i fins a principi
de gener. En els prop de 19.500 qui-
los es comptabilitzen els aliments
recollits al gran recapte organitzat
pel Banc d’Aliments i també en la
campanya a nivell local. 
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La Taula d’Entitats
Socials de Berga
recull 19.470
quilos d’aliments

La capital berguedana veurà  el
diumenge 26 d’abril la represen-
tació d’una de les sis obres fina-
listes del premi BBVA de teatre
2015. Es tracta de l’obra Locus
Amoenus, de la companyia Atres-
bandes, inspirada en el relat El tú-
nel de Friedrich Dürrenmatt, en
què un tren es dirigeix cap a l’a-
bisme amb l’absoluta ignorància
per part dels seus passatgers. 

El premi BBVA de teatre és una
plataforma de suport a la creació
i a la difusió del teatre professional.
Enguany, de les 84 propostes tea-
trals presentades, el jurat del pre-
mi ha seleccionat com a finalistes
cinc obres més, a banda de la que
es farà al Teatre Municipal de  Ber-
ga, que es representarà en diverses
sales del territori català. El vere-
dicte es farà públic el 4 de maig en
la gala final a L’Atlàntida de Vic.

El Teatre Municipal de Berga
també serà l’escenari de la repre-
sentació de Temps, de Quim Mas-
ferrer, una tragicomèdia en què
l’actor interpreta un home a qui
queden 90 minuts de vida. Es
podrà veure l’1 de març, a les 6 de
la tarda, i les entrades costaran 15
euros. 
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«Locus amoenus»,
finalista del premi
BBVA de teatre,
arribarà a Berga

ARXIU PARTICULAR

L’escola Santa Maria d’Avià potencia l’ús de l’anglès entre els alumnes. El
claustre de professors ensenya alguns continguts de les assignatures de
coneixement del medi social i natural en llengua estrangera, així com també
els tallers de plàstica (a la foto). De moment, el projecte es du a terme de 1r a
4t de primària, tot i que l’objectiu és estendre’l també a 5è i a 6è. 



L’escola d’Avià potencia l’aprenentatge de l’anglès


