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Doble funció de l’espectacle dels Farrés 
Brothers Tripula. Un altre viatge
IGUALADA

Aquest diumenge, 25 de maig, 
a les 12h, l’antic Escorxador 

d’Igualada rep els Farrés Brothers 
i Cia. amb la proposta d’un viat-
ge dins d’un globus aerostàtic en 
desús, per anar a llocs que fins 
ara ningú sospitava que existissin. 
Aquesta activitat forma part del 
programa Cultura en Família de 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC). 

Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi 
Palet presenten un espectacle di-
ferent que convertirà els assistents 
exploradors i que s’ha inspirat en 
l’univers visual i fantàstic de Ju-
les Verne i de Roald Amundsen. 
Aquest viatge és imaginari, impos-

sible, plàcid, però no exempt d’im-
previstos i sorpreses. El muntatge 
es va estrenar al Temporada Alta 
2014 i es va presentar a la Mostra 
d’Igualada d’enguany. L’espectacle 
s’adreça al públic familiar amb in-
fants a partir de 6 anys. 

Tripula. Un altre viatge ha es-
tat creat a Igualada i aquest diu-

menge 25 hi ha l’oportunitat de 
veure’l novament a la ciutat. La 
funció, anunciada fa setmanes al 
programa Cultura en Família, ha 
tingut molt èxit i l’aforament per 
aquesta funció gratuïta ja està 
complet, però els interessats es po-
den posar en llista d’espera trucant 
al 93 804 67 52. Tot i això, es farà 
una segona representació el ma-
teix diumenge, 25 de maig, a les 
18h, al preu reduït de 4 euros per 
persona. El aquest cas, la venda 
anticipada serà al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2), o el mateix diumenge a la tarda 
a l’Escorxador, una hora abans de 
l’inici de l’espectacle. 

Presentació de “L’hort”, 
magazin d’horticultura
AGUILAR DE SEGARRA

Per aquest dissabte a les 5 de la 
tarda, al conjunt monumental 

del Castell de Castellar d’Aguilar 
de Segarra, s’hi farà l’acte de pre-
sentació del nou magazin d’horti-
cultura “L’hort”.

La vetllada començarà amb la 
benvinguda a càrrec de la histori-
adora local Roser Parcerisas; segui-
dament es farà la xerrada: “L’horta 
professional amb varietats locals, 
eficiència productiva i salut per als 
consumidors. La producció hortíco-
la amb varietats locals una aposta 
de futur”, a càrrec de Jordi Puig 

Roca (horticultor i doctor en ciènci-
es ambientals).

Cap a 1/4 de 7 de la tarda hi ha 
prevista la presentació de “L’hort” 
a càrrec de Fina Duocastella (im-
pulsora del projecte), i en acabar, 
trobada informal entre els col·la-
boradors de “L’hort”, lectors i as-
sistents a l’acte.

Fins al final de l’acte hi haurà 
l’espai “Un tros del teu hort”, que 
es prepararà amb els productes i 
estris que aportin els participants. 

Per més informació podeu con-
tactar per e-mail: revistalhort@
gmail.com o bé al 619 18 40 91.

Obertes les inscripcions al 
Casal d’Estiu
JORBA

Un any més l’AMPA de l’Escola 
de Jorba està organitzant un 

Casal d’Estiu de cinc setmanes, per 
a nens i nenes des de P-3 fins a 6è 
de primària. 

Es tracta d’una alternativa en-
grescadora i refrescant en un con-
text educatiu de creació, experi-
mentació, joc i interrelació amb 
d’altres infants. S’ofereix la matei-
xa fórmula que l’any passat, veient 
la bona acollida que va tenir. La 
proposta temàtica d’enguany no-
vament de la mà d’Azimut, serà 
“Els exploradors”. Els nens i nenes 
es divertiran amb un ampli ven-
tall d’activitats molt variades com 

jocs, tallers de pintura, plastilina, 
fang, murals, gimcanes, danses així 
com diferents tipologies de jocs 
de diversa índole pedagògica. El 
Casal es portarà a terme durant 5 
setmanes, del 25 de juny al 25 de 
juliol, en horari de matí (de 9 a 13 
h.). Els detalls del programa s’ex-
plicaran en una reunió informativa 
el proper 9 de juny a les 20’30h. 
També es pot rebre més informa-
ció contactant amb l’AMPA de Jor-
ba a través del seu correu electrò-
nic: ampa.ejorba@gmail.com. Per 
apuntar-s’hi, el full d’inscripció i 
tota la informació necessària és al 
blog de l’AMPA de Jorba http://
ampaescolajorba.blogspot.com.

Les biblioteques distribueixen el còmic de la 
Mancomunitat
COMARCA

“L’inici del demà. Història de la 
Mancomunitat de Catalunya 

1914-1925” és el còmic que ha edi-
tat la Diputació de Barcelona en 
el marc de la commemoració del 
Centenari de la Mancomunitat. 
Tothom qui vulgui pot recollir-lo, 
gratuïtament, a les biblioteques de 
la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals de la demarcació barcelonina 
o bé a la Llibreria de la Diputació 
de Barcelona, fins a exhaurir-ne les 
existències.

Guionat per Raimon Portell i 
il·lustrat per Àlex Ferreiro, “L’inici 
del demà. Història de la Manco-
munitat de Catalunya 1914-1925” 
dóna a conèixer un període cabdal 
del nostre país de la mà dels seus 
protagonistes.

La commemoració dels cent 
anys de l’inici de la Mancomunitat 
ha de servir per posar de manifest 
l’obra d’una institució de l’admi-
nistració local, així com el tarannà 
dels polítics catalanistes que la van 
impulsar i dirigir. Més enllà de la 

ingent obra duta a terme en pocs 
anys, cal donar especial rellevància 
a la contribució decisiva de la Man-
comunitat al desenvolupament 
dels sentiments d’unitat i d’identi-
tat dels catalans.

Amb motiu del centenari 
d’aquesta institució, la Biblioteca 
Virtual també ha incorporat un 
apartat especial dedicat a la relació 
de la Mancomunitat amb les bibli-
oteques públiques.

Convocatòria de Jocs Florals
EL BRUC

Dins el programa de Motivació 
a la Lectura, impulsat des de la 

Biblioteca del Bruc, amb el suport 
de l’Ajuntament, es convida tot-
hom a participar als Jocs Florals. 

Aquesta convocatòria s’obre a 
les categories infantil (de 6 a 11 
anys), juvenil (de 12 a 16 anys) i 
adults (a partir de 17 anys) que po-
den presentar un únic treball, en 
català, en la modalitat de poesia, 
en doble temàtica de: El Timbaler 
(tot el que gira al seu entorn), o 
Lliure elecció. Els participants de 
categoria benjamí (fins als 5 anys 
complerts) poden presentar un 
únic treball, en la modalitat d’il-
lustració, i en la mateixa temàtica 
esmentada anteriorment. 

Les bases contemplen que el 
treball sigui inèdit (no publicat 
o premiat anteriorment). L’escrit 
s’ha de presentar: 4 còpies a mida 
DIN-A4 i cos de lletra 12, a doble 
espai per una sola cara o  escrits a 
mà, amb un màxim de 40 versos 
en total. La il·lustració s’ha de pre-
sentar: 1 original i 3 còpies a mida 
DIN-A3, en la categoria de benjamí.

El treball haurà de tenir un tí-
tol i no s’haurà de  signar. En un 
sobre a part s’ha de posar el títol 
de  l’obra i a dins una nota amb el 
teu nom i cognoms,  data de nai-
xement, adreça i telèfon.

Les obres es lliuraran a: Bibli-
oteca Municipal Verge de Mont-
serrat, C/ Bruc del Mig, 55 - 08294 
El Bruc.

El termini per a presentar els 
treballs és el dia 6 de  juny de 2014 
fins les 20h.

Hi haurà un únic premi per ca-

tegoria: Benjamí: càmera fotogrà-
fica; Infantil i Juvenil: MP3, i adult: 
lector d’e-book.

Els autors guanyadors hauran 
de recollir el seu premi personal-
ment en l’acte de lliurament de 
premis, previst pel diumenge dia 
15 de juny a les 19:00h. a Can Ca-
sas.

En cas de no poder assistir-hi 
podran passar a recollir-lo per les 
oficines municipals de l’Ajunta-
ment d’El Bruc amb un termini mà-
xim de quinze dies.

Participants als tallers de poesia i preparació per als Jocs Florals, que imparteix 
Rosa Fité a infants de 6 a 12 anys

Taller sobre la tècnica Feldenkrais a la 
Coral Mixta
IGUALADA

La relació entre l’acció del músic 
i la seva traducció en música és 

molt directa. Però, de tots els ins-
truments, la veu és el que millor 
i més directament lliga les sensa-
cions corporals amb les emocions 
i la música. Mitjançant el treball 
del mètode Feldenkrais s’explo-
ra la sensació interna com a base 
de l’acció en el món de la inter-
pretació musical. S’investigarà la 
possibilitat d’incorporar aquestes 

sensacions en l’ensenyament i la 
interpretació de la música, i es 
treballarà amb conceptes com ara 
esforç, comoditat i escolta.

El taller “Tècnica Feldenkrais 
aplicada a la veu i el cant” està 
obert a tothom qui estigui interes-
sat en la veu humana en general. 
Es treballa amb un professor espe-
cialitzat, com és Ohad Nachmani, 
la consciència i actitud corporals, la 
motricitat i els aspectes comunica-
tius que s’hi relacionen. És una ses-

sió orientada a donar eines per a 
controlar/expressar els moviments 
i la postura corporal, aspectes tots 
ells de gran importància en la figu-
ra del cantaire.

El preu d’aquest taller intensiu 
és de 15 euros i s’impartirà a l’Esco-
la Municipal de Música d’Igualada, 
el dissabte 24 de maig, de 10 a 13 
h i de 14 a 17 h. Cal fer les inscrip-
cions a: coralmixta@coralmixta.
cat o al telèfon 620638910

Les germanes González 
exposen a Luxemburg

Del 29 de maig a l’1 de juny 
tindrà lloc el 6è Internatio-

nal Quiltfestival Luxembourg a 
Wilwerwiltz, al que les germanes 
Cecília i Mercè González (deseda-
mas.com) hi participaran amb l’ex-
posició d’art tèxtil Sinestèsia. 

Escoltar els colors, veure el so... 
és la sinestèsia. En aquesta expo-
sició Cecília i Mercè han treballat 
els colors, associant a cada obra un 
color i un tipus de música diferent. 
Joc de color o absència de color, 
joc de seda: dupion, crepe satí, ve-

llut, organça... o absència de seda. 
Joc de formes regulars o impreci-
ses, joc de textures sobre sedes, en-
coixinats impossibles i transparèn-
cies. Elles juguen a sentir els colors.

Com a tema a part, comentar 
que aquest dissabte passat van ser 
entrevistades al nou programa de 
TV3 que presenta Rafel Vives “Ja 
t’ho faràs” on van ensenyar el seu 
llibre de costura “Monstruos, bic-
hos y princesas” a més d’algunes 
obres tèxtils.

Posa’t la gorra de l’Afanoc
CATALUNYA

Per l’1 de juny a Port Aventura en 
solidaritat amb els infants i ado-

lescents amb càncer, s’organitza la 
festa infantil “posa’t la gorra”, de 
gran ressò mediàtic que s’organit-
za des de 

l’Associació de Nens amb Càn-
cer (AFANOC), amb el propòsit de 
sensibilitzar la societat sobre l’exis-
tència del càncer infantil, per tal 
de normalitzar la malaltia i a l’ho-
ra obtenir recursos per poder man-
tenir La Casa dels Xuklis, una casa 

d’acollida, de 25 apartaments, per 
aquelles famílies amb un fill/a amb 
càncer, que s’han de desplaçar del 
seu lloc d’origen a Barcelona per 
rebre tractament als hospitals de 
referència.

Per solidaritzar-se amb la jor-
nada només cal adquirir l’entrada 
anticipada que dóna dret a tenir la 
gorra, a través del link http://gorra.
afanoc.org/compra-gorra-tgn.html 
on trobareu tots els punts de venta 
autoritzats. El preu del pac és de 
18 euros.
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