
Berga ha tancat aquesta setma-
na la segona edició del festival So-
naB, amb el qual l’Ajuntament vol
revitalitzar socialment el barri an-
tic a través de concerts i actes cul-
turals. Al tancament del balanç, el
consistori ha detectat un augment
de públic del 40% respecte a l’any
passat, la qual cosa suma argu-
ments a l’aposta ferma per man-
tenir l’activitat. No tan sols això,
sinó que l’Ajuntament ja ha anun-
ciat el seu desig d’ampliar la xarxa
de col·laboradors del SonaB per
fer-lo créixer més. 

La regidora de Cultura, Mònica
Garcia, ha assegurat que «el cartell
ha aconseguit atraure un centenar
d’espectadors a cada concert i
això ha portat gent, per exemple,
a la plaça de Santa Magdalena, la
qual cosa ens ajuda a complir els
objectius del projecte». La regido-
ra  ha remarcat que «estem molt
satisfets de com ha funcionat el
festival» i ha anunciat que «volem
continuar amb el mateix format;
pensem que als altres barris ja es
fan coses durant l’any i creiem que
el barri vell és el que s’ha de refor-
çar». Les claus del festival són, i ho
continuaran sent, l’escenari del
barri vell, els músics locals, la gra-
tuïtat i la formació. En aquest sen-
tit, la regidora ha apuntat que en-
tre els aspectes que caldrà millo-
rar hi ha la gestió dels emplaça-
ments en cas de pluja, perquè el
canvi de lloc resta assistència. Un
altre dels reptes sobre els quals se
centrarà l’Ajuntament de cara a les
futures edicions és una major di-
fusió dels tallers: «aquest any el
que ha  quedat una mica fluix de
participació són els tallers, per la
qual cosa en farem més promo-
ció; els tallers ens ajuden que això

encara arribi més perquè permet
que algú que ha mostrat interès
tingui, a sobre, una formació en-
cara que no tingui coneixements
musicals previs». 

Un dels punts estratègics per al
consistori a l’hora d’organitzar el
festival és la col·laboració amb els
veïns, «busquem totes les compli-
citats possibles, i com que una de
les claus és que al lloc del concert
hi hagi algun espai de begudes o
per sopar, a les places on no hi ha
bar ha estat imprescindible l’aju-
da de l’Associació de Veïns de la
Pietat i de veïns a títol individual
oferint-nos suport per a l’electri-
citat o els serveis, per posar dos
exemples». Per això, la regidora ha
remarcat que una de les línies
mestres del festival serà la recerca
de més col·laboradors per «conti-
nuar arriscant-nos més».

M.S. BERGA

Berga buscarà més col·laboradors
per al festival SonaB i el farà créixer
El programa de concerts per revitalitzar el barri vell tanca edició amb el 40% més de públic

MAITE FLORES AJ BERGA

El concert de la pianista d’Avià Maria Coma al festival SonaB de Berga, amb la plaça Santa Magdalena plena

L’Agència de Desenvolupa-
ment del Berguedà ha fet públic el
llançament d’un vídeo promocio-
nal sobre el parapent a la comar-
ca. La seva realització ha estat
possible gràcies a la implicació
d’empreses de parapent i és el re-
sultat d’un projecte iniciat l’any
2014 per la mateixa Agència de
Desenvolupament consistent a
generar audiovisuals específics.
El vídeo sobre el parapent ja es pot
visualitzar al canal de youtube de
Berguedà  Turisme. Des de l’ADB
han remarcat que el seu objectiu
és «donar un impuls a aquesta ac-
tivitat per tal d’incrementar el
nombre de participants». El vídeo
s’ha complementat amb una
campanya de publicitat. 

REDACCIÓ BERGA

Un vídeo sobre el
parapent intenta
atraure nous
aficionats a la
comarca

L’Ajuntament de Saldes ha or-
ganitzat per al dissabte 11 d’agost
una activitat cultural sobre el pa-
trimoni històric local. Es tracta
d’una xerrada que sota el títol «Els
molins fariners de Saldes» vol re-
passar la importància de l’activitat
farinera a la població. L’acte, que
començarà a les 6 de la tarda al
Centre Cívic de Maçaners, anirà a
càrrec dels historiadors Josep
Sànchez Vicents i Roser Comas
Angelet. La xerrada dels historia-
dors i la contextualització dels
molins es complementarà amb
una visita al molí de Maçaners,
una construcció del segle XVIII
ampliada el segle XIX com a ma-
sia. Es tracta d’una obra de planta
rectangular coberta a dos ves-
sants. L’edifici conserva a la part
inferior de la casa la roda de pales
que és moguda per l’aigua. La
roda té 1,40 metres de diàmetre.

REDACCIÓ SALDES

Saldes convoca
una visita i
xerrada sobre la
història dels seus
molins fariners

ADB

Un moment del vídeo 

L’Agrupació Teatral Munt d’Arts
torna aquest dissabte als escena-
ris per posar en escena un dels
clàssics més populars del gènere
musical: Somriures i llàgrimes.
La companyia, dirigida per Mont-
se Tristany, fa pujar a l’escenari 22
actors d’entre 10 i 65 anys d’edat,
amb dinou noies i tres nois.

La representació a l’escenari
del Teatre Municipal de Berga co-
mença a les 10 de la nit per posar
en escena una obra que, segons
ha explicat Tristany, parla de
l’amor i l’alegria que la música
aporta a la vida: «L’obra desprèn
el missatge que la vida amb la mú-

sica i les cançons és més lleugera,
que és una eina per fer que tot si-
gui més fàcil; també s’hi uneix el
missatge de l’amor entre els dos
protagonistes». La història es de-
senvolupa en el marc de la Segona
Guerra Mundial i l’ocupació
d’Àustria per part de  l’Alemanya
nazi, amb la qual cosa també
planteja el debat de les llibertats.  

Els actors, que des del novem-
bre assagen dues hores cada set-
mana, tenen previst tornar a re-
presentar-la després de l’estiu un
diumenge a la tarda.  L’escenogra-
fia proposa la presència perma-
nent de la casa de la família i in-
corporarà decorats llogats  per a

l’ocasió. Aquesta representació és
especial per a la companyia per-
què els seus compoments la volen
dedicar a la memòria de Glòria
Soler, una de les persones més ac-

tives de l’entitat, que va traspassar
fa uns mesos a l’edat de 48 anys.
Tristany ha remarcat el caràcter
incansable de Soler a l’hora d’em-
prendre nous projectes. 

M.S. BERGA

L’Agrupació Munt d’Arts
posa en escena el clàssic
«Somriures i llàgrimes»

ARXIU PARTICULAR

Els membres de l’Agrupació Teatral Munt d’Arts durant un assaig

El festival mira de fixar cada
any un fil conductor que doni
coherència a tots els concerts.
En la primera edició va ser el fol-
clore i en aquesta ha estat la veu,
prioritàriament de dones i ber-
guedanes per seguir els paràme-

tres de les regidories d’igualtat del
consistori.
De cara a l’any que ve l’Ajunta-

ment té sobre la taula diverses op-
cions que podrien ser, per exem-
ple, el jazz, la música tecno o la
percussió. La decisió no està presa
i dependrà de les noves sinèrgies
que estableixi la regidoria de Cul-
tura. En aquests dos anys n’ha es-
tablert amb, per exemple, Bergue-
dana Folk o l’associació de veïns,
i en el futur es podria extendre
amb els comerciants o altres enti-
tats culturals i socials de la capital
berguedana. 

M.S. BERGA

Després del folk i la veu,
es triarà un nou eix

La regidoria de Cultura
definirà amb tots els
agents participants el fil
conductor de l’any que ve
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