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Castellers de Berga organitzen una cursa
d’obstacles per obrir-se a la comarca
 La prova popular, sota el nom de la Contracorrent, se celebrarà diumenge 27 d’abril a Cal Rosal
ARXIU/QUERALT VEGAS

DANI PERONA | BERGA

Ganes de passar-s’ho bé. Aquest
és l’únic requisit necessari per
participar a la cursa d’obstacles organitzada pels Castellers de Berga,
que té l’objectiu d’obrir la colla a la
població en general de la comarca i, a la vegada, dinamitzar l’activitat entre els membres de l’entitat i altres colles castelleres.
La Contracorrent, el nom de la
prova esportiva, se celebrarà el
proper 27 d’abril a Cal Rosal i els
seus impulsors asseguren que la ﬁnalitat és passar una jornada diferent, participar en una prova esportiva popular i conèixer persones que formen part del món casteller a arreu del territori.
La proposta va sorgir de manera improvisada entre alguns membres dels Castellers de Berga en un
sopar després d’un assaig. L’objectiu era organitzar una activitat
que mobilitzés persones de fora de
l’entitat amb la voluntat de realitzar activitats que no tenen res a
veure amb els castells. Així ho expliquen Bernat Palau i Albert Peñaranda, dos dels impulsors del
projecte. «Inicialment parlàvem de
proposar una cursa de muntanya, però vam pensar que l’exigència d’aquest tipus de competició frenaria la participació de moltes persones», comenta Palau. És
per això que posteriorment es va
parlar de fer un tipus de prova que

5 quilòmetres amb
10 proves per superar
Patum per a tothom, els
Pneumàtics, la Llúdriga, Butsap i l’Sprint són els noms d’algunes de les 10 proves que els participants hauran de superar al llarg
dels gairebé 5 quilòmetres del recorregut. Els creadors d’aquesta
cursa d’obstacles asseguren que
es tracta de proves que no tindran
gaire dificultat amb la voluntat que
tothom qui ho vulgui pugui participar-hi. En aquest sentit, defineixen
la proposta com «un esdeveniment participatiu obert a tothom i,
sobretot, una prova divertida que
tothom pugui acabar i gaudir-ne»

4

Antídot presenta el seu
disc avui a La General
REDACCIÓ | BERGA

El grup berguedà Antídot presenta avui el seu nou treball a la sala
La General de Berga. La formació
portarà dalt de l’escenari els temes del disc Irripipum a partir de
les 12 de la mitjanit. També actuarà el grup local Artista Convidat. El
preu de l’entrada serà de 2 euros.
Per 5 euros els interessats podran
entrar al concert i a més, adquirir el
nou disc.
CULTURA

«Ecos de la Patum», demà
al Kursaal de Manresa
REDACCIÓ | BERGA

Sortida dels Castellers al Pedraforca, una de les activitats realitzades

no impliqués una exigència física
important. És per això que es van
decidir per una cursa d’obstacles
que no fos competitiva, on els
participants hauran de superar
un total de 10 proves de nivell fàcil en un recorregut de 5 quilòmetres per l’entorn de Cal Rosal.
Els impulsors han explicat que
el projecte ha nascut des de zero
amb la intenció de ser una activitat organitzada per la colla castellera dirigida als berguedans, però
també a l’àmbit casteller del territori. Recorden que ja existeixen

MÚSICA

competicions esportives dins del
món casteller, com el torneig de
futbol. En aquest sentit, però, expliquen que es vol anar més enllà,
«obrint la participació a tothom».
És la primera activitat d’aquestes característiques que organitza
la colla –a banda d’alguna excursió també oberta a tothom– és per
això que no saben quina serà la
resposta. De moment, han començat la difusió a través de les
xarxes socials i de la web on s’informarà de totes les novetats de la
prova, www.lacontracorrent.cat,

una promoció que continuarà en
les properes setmanes. Per participar-hi serà caldrà inscripció prèvia, que caldrà fer a través del mateix portal web properament.
La inscripció a la cursa permetrà l’ús als participants del servei de
dutxes, de guardaclaus i d’aparcament. A més, un cop ﬁnalitzada
la prova hi haurà una festa ﬁnal
amb música. Un cop celebrat l’esdeveniment, els organitzadors valoraran la possibilitat de noves
edicions o d’altres activitats semblants.

Manresa torna a acollir l’espectacle Ecos de la Patum, de la Banda de l’Escola Municipal de Música
de Berga, sota la direcció de Comediants. Després de veure’s a la
Fira Mediterrània de Manresa a
l’octubre, la proposta arriba demà
al Kursaal. La funció començarà a
les 6 de la tarda i el preu de les entrades és de 12 euros.
TRADICIONAL

La Berguedana de Folk
fa un nou taller de ball
REDACCIÓ | BERGA

La Berguedana de Folklore Total
ha organitzat una nova sessió de
balls tradicionals, el proper divendres 28 de febrer a la sala la General a partir de les 10 de la nit. En
aquest cas, una part del taller anirà dirigida a aprendre el ball de cascavells de l’Ametlla de Merola.
D.C.

L’escola de música fa un concert a
favor de la protectora d’animals
ARXIU PARTICULAR

 El grup Amanida Folk

actua conjuntament amb la
jove orquestra del centre i
Bencordats, de Barcelona
REDACCIÓ | BERGA

Berga acull demà un nou concert
del Cicle de Música per a la Ciutat
que organitza l’Escola Municipal
de Música. Es tracta d’una proposta especial, ja que els beneﬁcis
de l’entrada aniran destinats a
l’Associació Berguedana per a la
Protecció dels Animals.
Com la majoria de concerts
que integren aquest cicle, hi haurà la participació d’un grup convidat, en aquest cas, la formació
Amanida Folk, que presenta l’espectacle Amanida d’Orquestra.
Es tracta d’una proposta en què el
grup de música folk pujarà dalt de
l’escenari amb joves alumnes
d’instruments de corda. En aquest
cas, col·laboraran en l’espectacle la
Jove Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Berga i l’Or-

Assistents a la xerrada dilluns, al Pavelló de Suècia de Berga

Associacions de pares de Berga
coneixen la nova llei d’educació
REDACCIÓ | BERGA

Un dels assajos de l’espectacle d’Amanida Folk

questra Bencordats de l’Escola
Municipal de Música de l’Eixample de Barcelona. Es tracta d’un
projecte pedagògic d’aquesta formació, ja que durant els dies previs s’han realitzat tallers entre el
grup i els alumnes, que culminaran en les actuacions d’aquest cap
de setmana. A banda del concert
de demà, al Teatre Municipal a les

6 de la tarda, l’espectacle es pot
veure avui a l’Auditori de Terrassa.
El preu de les entrades és de 6
euros i es poden comprar a través
d’Internet al web http://emmberga.ﬁla12.cat o el mateix dia del
concert a les taquilles del teatre.
També es poden comprar entrades
a ﬁla 0 per col·laborar amb la protectora d’animals.

Representants de les associacions de pares i mares (AMPA) de
les escoles de Berga han assistit
aquesta setmana a una reunió per
conèixer els detalls de la nova llei
d’educació del govern espanyol, la
LOMCE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa).
La reunió ha estat convocada
per l’AMPA de l’escola de Sant
Joan de la ciutat, tot i que era
oberta a totes les escoles i per

això hi van assistir membres de la
resta de centres educatius de Berga, tenint en compte la preocupació que comporta l’aplicació de la
llei de Wert.
La xerrada, que va tenir lloc al
Pavelló de Suècia, va ser a càrrec de
la delegada de CCOO al Berguedà,
Glòria Fígols. En acabar l’exposició,
alguns dels assistents van presentar alguns dels dubtes que els genera la nova legislació que afectarà els seus ﬁlls.

