
L’Associació Cultural l’Esplai
de l’Ametlla de Merola ha obert
una nova temporada de teatre de
la qual espera que sigui un gran
revulsiu per fer un salt endavant
com a espai artístic i teatral a es-
cala nacional. L’entitat ha presen-
tat el cartell de la temporada de
primavera amb el nou pati de bu-
taques ja lluent i a punt. Aquesta
platea còmoda i de bona visió ha
de ser, segons els càlculs de l’as-
sociació, el fet diferencial que a
partir d’ara permeti que més
companyies d’arreu assagin i es-
trenin a l’Ametlla de Merola, que
els actors locals facin més obres
de producció pròpia, i que la resta
d’entitats i escoles de la comarca
hi realitzin activitats. 

Amb aquesta nova perspecti-
va, l’entitat supera una etapa amb
les cadires de plàstic i part de la
platea al mateix nivell des del
2012, i el seu president, Òscar Ca-
bra,  ha explicat que la nova tem-
porada arriba amb una proposta
basada en l’humor i l’etiqueta de
teatre familiar. En aquesta dinà-
mica de facilitar l’assistència al
teatre que s’evidencia amb el
lema general «Primavera còmo-
da», els programadors de l’Amet-
lla de Merola han optat per uni-
formitzar el dia i l’hora, de mane-
ra que totes les sessions es faran
en dissabte a dos quarts de deu
del vespre.  Els vuit espectacles es
representaran entre el 6 d’abril i
el 15 de juny. Cabra ha explicat
que a pesar de la novetat de les
butaques i la consegüent como-
ditat, han decidit no apujar preus,
que seran més alts, fins als 18 eu-
ros, o més baixos en funció de si
es tracta de propostes professio-
nals o amateurs. 

Així, la programació s’iniciarà
amb el muntatge musical Concer-
to a tempo d’umore, de Jordi Pun-
tí amb l’Orquestra Internacional
de Cambra de l’Empordà, el dia 6
d’abril. Les entrades d’aquest i de
la resta dels espectacles ja es po-
den comprar a la taquilla i a la
web de l’entitat.  

Les altres propostes professio-
nals són el cor A  Grup Vocal, di-
rigit per Marc Sambola, que inter-
preta peces de la Nova Cançó
com a banda sonora de l’1 d’oc-
tubre del 2017 en el muntatge Oc-
tubre. Cançons per la llibertat; i
Les dones sàvies, d’Enric Cam-
bray i Ricard Farré, que suma tres
anys al Maldà i està de gira. La nit
estrella del programa serà pel po-
pular Mag Lari, que portarà a
l’Ametlla de Merola el seu espec-
tacle Lari Poppins.

M.S. L’AMETLLA DE MEROLA

El teatre de l’Ametlla confia en la
nova platea per fer un salt endavant
L’Associació Cultural l’Esplai veu en l’espai un entorn idoni per atraure companyies d’arreu

MIQUEL SPA

Pol Escudé, Rubèn Victòria i Òscar Cabra presentant la temporada amb les noves butaques del teatre

L’Ajuntament de Berga ha obert
el termini per sol·licitar l’ocupació
de la via pública durant la diada
de Sant Jordi. Les persones o en-
titats que vulguin posar una para-
da per vendre roses o llibres du-
rant la festa tenen temps de trami-
tar les peticions fins a l’1 d’abril.
Per fer-ho, cal presentar una ins-
tància anomenada «Llicència
d’ocupació de la via pública per a
llocs de venda eventuals
(TR020)», que està disponible a
l’apartat «Tràmits i gestions» del
web municipal, segons ha infor-
mat el consistori. En el document
s’ha d’especificar el tipus de para-
da que es vol instal·lar i el produc-
te que s’hi vol vendre, sigui llibres,
roses o altres elements de la festa. 

REDACCIÓ BERGA

Berga obre els
permisos per
vendre llibres i
roses durant el
dia de Sant Jordi

El Consell Comarcal ha esgotat
els 60 tiquets de cita prèvia per ac-
cedir a la jornada de renovacions
del Document Nacional d’Identi-
tat estatal (DNI) que donava per a
dimarts vinent. Un equip mòbil
de la Policia Nacional d’Espanya
instal·larà un dispositiu al Pavelló
de Suècia el 19 de març per tal de
permetre als berguedans que ho
necessitin renovar el seu docu-
ment d’identitat. L’equip hi serà
des de les deu del matí fins a la una
del migdia. 

Les persones que necessiten fer
aquesta gestió han de demanar
cita prèvia al Consell Comarcal de
manera presencial o per telèfon,
però aquest òrgan ha anunciat
que ja no disposa de més permi-
sos per a la cita prèvia. Els docu-
ments renovats aquesta pròxima
setmana es podran recollir el dia
26 de març. 

REDACCIÓ BERGA

El Consell esgota
els tiquets de cita
prèvia per a la
renovació del
DNI estatal

ARXIU/DANI PERONA

Una parada de llibres a Berga

L’espai cultural i gastronòmic
Logos Berguedà de l’Ametlla de
Merola ha impulsat  un cicle
anual que sota el nom «Veu als
productors» vol  «potenciar la sa-
lut, la sostenibilitat, el consum
responsable i l’economia del ter-
ritori», segons han explicat els
seus responsables. El cicle inclou
xerrades i tastos amb alguns dels
principals productors d’agricul-
tura ecològica de la comarca. 

El cicle «Veus als productors»
s’inicia demà, dissabte, amb una
xerrada del productor ecològic
de cereals, farines i xai Cal Pauet
de l’Espunyola, Pep Bover. El res-

ponsable de Cal Pauet és un dels
precursors de l’agricultura ecolò-
gica al Berguedà, amb una trajec-
tòria que ja suma més de vint-i-
cinc anys. En aquest mateix acte
hi prendran part el forner Adam
Tubau i el productor d’El Vilar
Ecològic Marc Butxaca. Després
de les xerrades es farà un sopar de
tast de productes ecològics.  L’ac-
te començarà a les sis de la tarda. 

El cicle continuarà el 6 d’abril
amb una xerrada sobre «Sobira-
nia alimentària a Catalunya», a
càrrec de Pep Tuson Valls, que és
enginyer tècnic agrícola i mem-
bre de l’Era i la Pellofa. 

La tercera cita del cicle es farà

el 4 de maig i anirà a càrrec dels
productors de porc ecològic Mar-
ta Borràs i Martí Ezpeleta i, nova-
ment, Marc Butxaca, que parlarà
dels llegums i les verdures d’El Vi-

lar Ecològic. 
L’última sessió es farà el dis-

sabte 18 de maig amb els produc-
tors ecològics de vedella Josep Al-
tarriba, i de vi Joan Fernández. 
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Logos Berguedà crea un
cicle de xerrades i tastos
sobre l’agricultura ecològica

LOGOS BERGUEDÀ

Una activitat de foment de la cuina entre els nens a Logos Berguedà

El programa el completen tres
propostes de caire amateur: el
Grup Escènic Juvenil de l’Amet-
lla de Merola, amb l’obra Fuita;
La meva dona és el llampista,
amb el Grup Escènic de Navàs,
que farà la representació teatral

de la Fira de Primavera a l’Ametlla
perquè el Casal Sant Genís està en
obres; i  La comèdia de l’olla, del
Centre Cultural i d’Esbarjo de
Sant Pol de Mar. Sobre les repre-
sentacions de caire amateur, Ca-
bra i el seu equip de programa-
dors han remarcat que en l’aspec-
te econòmic són les més interes-
sants per a l’entitat perquè no su-
posen pràcticament cap cost i, en
canvi, omplen la platea, a diferèn-
cia dels muntatges professionals,
que deixen poc marge. El pressu-
post per a aquesta temporada de
primavera és de 10.000 euros.  

M.S. L’AMETLLA DE MEROLA

Les propostes amateurs
són les que fan calaix

La nova temporada
combina professionals i
amateurs amb 10.000
euros de pressupost
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