«Josep Ester Borràs hauria de
tenir un carrer amb el seu nom
a Berga». L’historiador Josep Cara
reivindica la figura de l’anarquista
nascut ara fa cent anys  5
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El Berguedà vol que el tràmit
per a la gratuïtat del túnel del
Cadí acabi sent automatitzat

L’estrena a Berga
de «Ecos de la
Patum» anima
els seus creadors
a exportar-lo
ABEL GALLARDO

 Els agents socials i polítics es mostren satisfets de l’ampliació a tres anys del termini de renovació
 En un bienni, el nombre d’usuaris residents que han sol·licitat l’abonament ha disminuït el 43%
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PLAÇA CATALUNYA DE BAGÀ
Instant de l’estrena, diumenge

L’ESPECTACLE DE COMEDIANTS
I L’ESCOLA DE MÚSICA DE BERGA
HA DE TRANSMETRE ELS
SENTIMENTS DE LA FESTA ARREU
4

Després de la presa de contacte amb el públic berguedà, el Patronat de la Patum ja treballa per
poder vendre l’espectacle protagonitzat pels músics de la banda.
Esperen que la Fira Mediterrània
sigui un bon aparador 4
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Bagà recorda el passat mirant el present
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. Com ha canviat Bagà en mig segle? Aquesta és la pregunta que pot respondre la mostra que es podrà veure avui a la localitat dins
dels actes de la Fira de Tots Sants. El baganès Josep Ureña ha organitzat una exposició on es pot veure l’evolució de diversos indrets de la vila en cinquanta anys.
Un dels exemples és el de la plaça Catalunya (a la foto), amb una imatge de com era als anys 50 i una comparació amb l’estat actual del mateix espai 6

Un projecte que
porta l’empresa
a l’escola arriba
al Berguedà
Cinc instituts del Berguedà començaran a participar enguany al
programa Escola i Empresa que
impulsa la Fundació d’empresaris de Catalunya amb la col·laboració de Berguedà 2.0. 7
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El Casal Panxo
de Berga celebra
els catorze anys
amb jocs, sopar
i un concert
REDACCIÓ | BERGA

Els músics de la banda en un instant de l’estrena de l’espectacle «Ecos de la Patum», diumenge passat al Teatre Municipal

«Ecos de la Patum», de Berga al món
 L’espectacle s’ha estrenat amb bona acceptació i els responsables treballen per exportar-lo
DANI PERONA | BERGA

L’estrena de l’espectacle Ecos de
la Patum, creat i dirigit per la
companyia Comediants i protagonitzat per l’Escola Municipal
de Música de Berga, sota el paraigua del Patronat de la Patum, ha
creat bones sensacions entre els
berguedans. Després de la primera de les tres funcions previstes
entre Berga i Manresa, els responsables de la festa fan una bona
valoració de la posada en escena
que vol transmetre els sentiments
de la festa a través de la música, les
imatges, les llums, els moviments
i les olors. Ara ja treballen en com
poder vendre l’espectacle perquè
viatgi més enllà del Bages i serveixi
per explicar els sentiments de la
festa berguedana per excel·lència a arreu.
El gerent del Patronat de la Patum, Albert Rumbo, ha avançat

que ja tenen una llista de possibles
interessats a programar l’espectacle, «tot i que hem de tenir clar que
la venda ha de ser sostenible i
s’ha d’intentar fer-ho de manera
raonable». No obstant això, Rumbo explica que s’ha de treballar per
oferir l’espectacle en tres línies
diferents. Per una banda, a programadors estables de teatre, com
poden ser equipaments de Catalunya i de fora; per l’altra, a programadors especialitzats en patrimoni cultural i festes; i també en
l’àmbit institucional. En aquest
sentit, el gerent creu que la Fira
Mediterrània serà una oportunitat
per trobar interessats.
Com ja va avançar Regió7, el director general de Cultura Popular,
Lluís Puig, assistent a l’estrena de
Berga, comentava que seria una
proposta a exportar i programar en
diversos espais. En aquesta línia,

L’APUNT

L’espectacle es repeteix demà a
Berga i el dia 10 a Manresa
L’espectacle Ecos de la Patum
es podrà tornar a veure demà,
diumenge, al Teatre Municipal de Berga a partir de les 18.30 h. A més, el
proper dia 10 de novembre serà a la
Fira Mediterrània a la 1 del migdia.



l’alclade de Berga, Juli Gendrau, es
mostra satisfet perquè «la gent de
fora de la comarca que van assistir a la representació han assegurat que l’espectacle té futur», i a
més «va satisfer els patumaires i
berguedans». Per això, Rumbo
creu que «s’ha superat el doble objectiu, que era transmetre sentiments a la gent de casa, però assegura que és un producte que es
ARXIU PARTICULAR

pot vendre a l’exterior».
El director de la banda, Jordi Sabata, es mostrava content del bon
resultat obtingut després dels mesos de feina amb els alumnes de
l’escola de música i Comediants.
Pel que fa a l’exportació del projecte, espera que «es pugui portar
a altres espais, per aproﬁtar la feina feta i les bones sensacions que
s’han endut els representants polítics assistents a l’estrena».
Responent la pregunta de si la
gent de fora que no conegui la festa pot entendre el seu signiﬁcat a
través d’aquest espectacle, Sabata
assegura que «no és un tema que
calgui plantejar-se, perquè el que
es fa amb la representació és recrear la realitat i en tot momen, hi
ha una pantalla amb imatges de la
plaça». Afegeix que «no té l’objectiu de documentar, sinó d’expressar i transmetre sentiments».

El Casal Panxo de Berga celebra
els catorze anys i ha organitzat
per a avui diversos actes al local del
carrer Mossèn Huch de la ciutat.
Les activitats per commemorar
l’efemèride s’iniciaran avui a les 10
del matí al pati de l’escola de Sant
Joan amb un torneig de futbol sala
i jocs populars. A partir de les 4 de
la tarda, al Casal, hi haurà jocs de
taula i a partir de les 6 hi haurà un
bingo amb productes de la terra
com a premis. Per acabar la jornada, a partir de les 9 se celebrarà un sopar popular (pel que cal tenir reserva prèvia). Després de
l’àpat, hi haurà un concert a càrrec
de Carles Belda.

Berga acull la
cinquena edició
del cicle de
cinema social
REDACCIÓ | BERGA

Berga inicia la setmana vinent
una nova edició del cicle de cinema social Fixa’t que organitza l’àrea d’Immigració i Joventut de
l’Ajuntament de Berga, l’Oﬁcina
d’Inclusió del Consell Comarcal
del Berguedà i Pi3b produccions
amb l’objectiu de crear debat i reﬂexió al voltant de temes actuals a
través del cinema. Les projeccions
es faran tots els dijous durant el
mes de novembre al Teatre Patronat a partir de 2/4 de 9 del vespre.
La primera sessió serà el proper dijous, amb el passi de XXY de Lucia
Puenzo.
ARXIU PARTICULAR

Una vuitantena de persones participen a la caminada solidària per Càritas

La Patum explica el sistema de finançament a Valls

 Més de 80 persones van participar, diumenge, a la caminada solidària organitzada per Berga Resort amb el lema
«Un pas per a tothom! Vine a caminar» (a la foto). La finalitat era recollir aliments per als usuaris de Càritas Parroquial
de Berga. D’aquesta manera, la inscripció era gratuïta, no calia pagar per participar a la caminada, però per formalitzar
la inscripció els organitzadors demanaven als participants que portessin alguns productes alimentaris de primera
necessitat. Els responsables de l’activitat esperen repetir la iniciativa després de la bona acceptació.

 La Patum ha estat present al Simposi Casteller de Valls representada pel
gerent del Patronat, Albert Rumbo (a la dreta). L’organització volia conèixer
l’experiència berguedana pel que fa al finançament de la festa. La ponència
de Rumbo tenia el títol «Evolució històrica del finançament de la Patum: de
l'ortodòxia tradicional a les possibilitats contemporànies».

