
El teatre de l’Ametlla de Merola
continua sense butaques. Els
membres de l’Associació Cultural
Esplai, que gestionen aquest equi-
pament i la seva programació, es-
peren que sigui per poc temps i
que en un màxim de tres anys el
teatre disposi d’un pati de buta-
ques adaptat a les necessitats de
l’equipament i de l’activitat que s’hi
desenvolupa. L’Ajuntament de
Puig-reig ha inclòs el projecte als
fons FEDER per obtenir el finan-
çament necessari per desenvolu-
par-lo en el que queda de mandat. 

D’aquesta manera ho ha expli-
cat l’alcalde de Puig-reig, Josep
Altarriba, que ha assegurat que es
tracta d’un dels projectes destacats
que s’han proposat tirar enda-
vant des de l’equip de govern, tot
i que ha destacat que obtenir el fi-
nançament és el principal escull
per a actuacions amb un pressu-
post elevat, com és el cas d’a-
questa, que és d’uns 250.000 euros.
Altarriba ha anunciat que s’ha in-
clòs entre els projectes que a nivell
comarcal es presentaran per sol·li-
citar les subvencions europees
FEDER i s’espera que en un ter-
mini curt de temps es pugui  des-
envolupar. «No hi ha d’haver cap
problema», ha assegurat, tot i que
ha advertit que pot allargar-se en-
tre un i tres anys.

L’Associació Cultural Esplai ha
rebut la notícia positivament, tot i
que asseguren que continuaran
treballant perquè les butaques si-
guin una realitat.  L’equipament no
té butaques des de la seva re-
obertura, el 2013, i s’utilitzen ca-
dires de plàstic. L’entitat no des-
carta noves campanyes reivindi-
catives com les ja realitzades. 

Jaume Madaula, Georgina Latre i Berta Vidal aquesta setmana a l’Ametlla de Merola 
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El teatre de l’Ametlla espera tenir
butaques en el termini de tres anys
L’Ajuntament de Puig-reig ha inclòs el projecte als fons FEDER per realitzar-lo aquest mandat
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La Pobla de Lillet s’endinsa de
ple en la seva festa major de Cin-
quagesma. Els actes es van iniciar
ahir, i s’allargaran fins dilluns, que
és festiu. Avui, vigília de Sant Isidre,
tindrà lloc una processó i missa en
honor del sant. A la tarda hi  hau-
rà animació infantil i ball amb
l’orquestra Gerunda. Els actes con-
tinuaran demà amb sardanes amb
la cobla Pirineu i concert i ball a
càrrec de Nova Saturno. Un dels
actes més concorreguts arribarà di-
lluns amb l’aplec al santuari de Fal-
gars, on se celebrarà la missa al
matí i a la tarda tindrà lloc la dan-
sa de Falgars. 
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La Pobla de Lillet
celebra la festa
major de
Cinquagesma 
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La Federació d’Associacions de
Veïns del Baix Berguedà ha obert
les inscripcions per participar a la
dinovena edició de la Ruta de les
Colònies. La pedalada-caminada
tindrà lloc el proper diumenge 22
de maig i recorrerà, com en les dar-
reres edicions, les colònies ber-
guedanes que ressegueixen el riu
Llobregat. Una de les principals
novetats d’enguany és que els par-
ticipants descobriran les millores
que s’han fet en el tram entre Pe-
dret i Cal Rosal, així com també els
arranjaments fets entre Cal Prat i
Cal Cases i les baranes col·locades
a la sortida del canal de Cal Mar-
çal. 

La sortida serà a partir de  2/4 de
8 i fins a 2/4 de 9 des de l’institut
de Berga per fer el recorregut de 30
quilòmetres, i a partir de les 8 i fins
a 2/4 de 12 des de la Font del Balç
per fer el recorregut curt, de 17 qui-
lòmetres. Les dues rutes finalitza-
ran a Cal Riera. 

Els interessats a participar-hi
poden fer les inscripcions de ma-
nera prèvia fent un ingrés al nú-
mero de compte de Catalunya
Caixa abans del 21 de maig. Les
inscripcions també estaran ober-
tes el mateix dia de la caminada.
La inscripció valdrà 9 euros anti-
cipada i 10 el dia de la caminada.
Per als que ho vulguin, hi haurà
servei de bus per a la tornada que
tindrà un cost de 4 euros i que sor-
tirà de Cal Riera fins a Gironella o
Berga. També hi haurà servei de
bus des de Cal Riera fins a Berga i
Gironella a les 7 i a les 8 del matí.
Per a més informació cal contac-
tar a rutadelescolonies@gmail.com
o al telèfon 660 480 612.
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S’obren les
inscripcions 
per participar a
la Ruta de les
Colònies 

La platea del Teatre Esplai de
l’Ametlla de Merola ha estat ocu-
pada durant aquesta setmana
per alguns dels membres de la
companyia Aflel, un grup de tea-
tre format per joves actors que
presenten demà, en aquest tea-
tre de la colònia del municipi de
Puig-reig, l’espectacle Monstres.
Jaume Madaula -darrerament
conegut per encarnar el perso-
natge de Dani a La Riera de TV3-
, Catalina Florit, Berta Vidal i
Georgina Latre han instal·lat la
cabana on demà representaran

la seva opera prima. 
Monstres, dirigida per Madaula,

és la primera de les quatre obres
d’una sèrie dedicades cadascuna
a una etapa de la vida i  ambien-
tades en una estació de l’any dife-
rent. La jove companyia Aflel ac-
tuarà aquest diumenge a l’Amet-
lla de Merola en doble funció (a les
6 de la tarda i a les 8 del vespre). La
capacitat estarà limitada a 55 per-
sones, i és que els espectadors
coneixeran de prop la història
dins de la cabana que ocupa part
de la platea del teatre. L’espectacle
té com a punt de partida un nen

que mostra les seves pors genera-
des per l’absència de la seva mare,
unes pors representades per
monstres que formen part del seu
imaginari. El text vol posar de ma-
nifest l’existència d’aquest món
de fantasia i contraposar-lo amb la
realitat. «Un espectacle que és re-
velador per al públic infantil, com
colpidor per als adults», segons els
mateixos actors. Les entrades te-
nen un cost de 10 euros si es com-
pren anticipades (www.ametlla-
demerola.cat o a Logos Berguedà)
i de 12 euros si es compren a ta-
quilla el mateix dia de l’espectacle.
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La companyia Aflel s’instal·la a la colònia
amb la seva cabana de «Monstres» 

ARXIU PARTICULAR

Els alumnes de 6è de l'escola Santa Maria d'Avià han engegat un projecte
de correspondència amb alumnes de l'escola Debeck de Richmond (Canadà)
gràcies a l’auxiliar de conversa que hi ha al centre. Mitjançant el carteig els
alumnes s’han comunicat en anglès amb els joves canadencs, amb els quals
han compartit les seves tradicions i han après una nova cultura. 



Alumnes d’Avià es cartegen amb joves del Canadà

El Berguedà organitza la segona
edició del concurs Fotobarrera 

S'obre el termini per participar
a la segona edició del Concurs de
Fotografia Fotobarrera del Ber-
guedà, un certamen que pretén
sensibilitzar sobre les barreres ar-
quitectòniques del territori. A tra-
vés de la fotografia es vol reflectir
les barreres que hi ha als dife-
rents municipis del Berguedà i les
que provoquem les persones que
hi viuen. Aquestes fotografies han
de servir per prendre consciència
col·lectiva sobre els problemes
d’accessibilitat que poden trobar
moltes persones, i provocar re-
flexió entorn la manera de fer uns
pobles i ciutats més accessibles on
pugui viure tothom.

Les fotografies es poden fer ar-
ribar per correu electrònic (foto-

barrerabergueda@gmail.com) o a
través de l’Instagram i Twitter amb
l’etiqueta #barrerabergueda. Tam-
bé es podran penjar al Facebook.
S’han d’enviar o penjar a  les xar-
xes socials fins al proper divendres
5 de juny. 

Entre totes les fotografies pre-
sentades el jurat, que estarà format
per membres de l’AFTDAO, entre
d’altres, premiarà nou fotografies
amb obsequis aportats per em-
preses i entitats de la comarca. 

Les fotos premiades seran im-
preses i exposades en l’acte de
presentació dels projectes de sín-
tesi del CFGM d’Atenció a les Per-
sones en Situació de Dependència
que es realitzarà la tercera set-
mana de juny al Pavelló de Suècia
de Berga.
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