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Igualada es prepara per
viure un Nadal “especial”,
segons l’alcalde Marc Cas-
tells. L’obertura del nou ci-
nema de l’Ateneu Igualadí
implicarà reparar “el xoc
emocional” que va signifi-
car el tancament dels cine-
mes Kursal el 2014.

La nova sala obrirà por-
tes amb l’estrena del nou
lliurament de la saga Star
Wars per oferir una pro-
gramació especialment

pensada per al públic fami-
liar durant les dates nada-
lenques. L’entitat Iguala-
da Comerç utilitzarà el ci-
nema com a reclam, amb
ofertes i promocions.

Una altra de les nove-
tats de la campanya nada-
lenca a Igualada seran
unes instal·lacions d’art
biotrònic que activaran la
il·luminació amb les emo-
cions dels participants.

A la plaça de Cal Font hi
haurà novament una pista
de gel i al nucli antic torna-
rà a fer-se una fira nada-
lenca, que enguany dobla
el nombre d’expositors
fins a arribar als 41. Es fa-
ran més d’un centenar
d’activitats fins al mes de
gener. ■

El cinema
centra el Nadal
a Igualada
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a La ciutat viurà més
d’un centenar
d’activitats durant les
festes nadalenques

El nou cinema de l’Ateneu Igualadí obrirà les seves portes el
15 de desembre ■ Ò.L.

El passeig de la Indústria
de Berga serà l’escenari,
per quart any consecutiu,
de la Fira del Joc i de Nadal,
una de les mostres més
concorregudes de l’any a la
capital del Berguedà. Si
l’any passat la participació
es va acostar a les 3.000
persones, aquest any els or-
ganitzadors esperen supe-
rar la xifra de l’any passat i
intentar acostar-se a les

4.000 persones, tal com va
dir ahir Òscar Garcia en la
roda de premsa de presen-
tació de l’esdeveniment.

La fira estarà dividida
en tres espais: una zona de
joc, un espai de parades
amb productes de Nadal i
una secció de botigues es-
pecialitzades de jocs i jo-
guines. En aquest sentit, hi
haurà 11 botigues especia-
litzades en jocs i una secció
amb una vintena de para-
des d’elements de Nadal i
entitats locals. Ara bé, tal
com ha dit el regidor de
Promoció Econòmica,
Francesc Ribera, l’objectiu
de l’Ajuntament “no és fer
créixer la fira, sinó reno-
var-la cada any”. ■

Marc Canturri
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Berga espera més de
3.000 persones a la
Fira del Joc i de Nadal

a Hi haurà 20
parades nadalenques
i 11 botigues
especialistes en jocs

L’ampliació de la bibliote-
ca de Montserrat –unes
obres que ahir es van inau-
gurar– ha de permetre in-
corporar-hi 100.000 lli-
bres més, que se sumaran
als 300.000 de què ja dis-
posa el fons documental,
amb títols tan destacats
com ara El llibre vermell de
Montserrat.

El pare abat, Josep Ma-
ria Soler, va destacar en
l’acte d’ahir “la necessitat
que tenien d’ampliar la bi-
blioteca perquè hi havia lli-
bres en caixes o posats de

qualsevol manera”. Amb la
intervenció feta, l’equipa-
ment podrà allargar la vida
uns 50 anys més.

La Diputació de Barce-
lona ha aportat 800.000
euros a Montserrat, no no-
més per a l’ampliació de la
biblioteca, sinó també per
consolidar l’estructura del
campanar gòtic del com-
plex religiós i evitar possi-
bles despreniments d’al-
gunes de les gàrgoles. La
presidenta de la Diputació,
Mercè Conesa, va subrat-
llar el “compromís” de
l’ens amb Montserrat, “no
nomes pel vessant religiós,
sinó també per la difusió

del coneixement”.
Soler va relatar que el

catàleg de la biblioteca és a
internet i que tothom qui
ho vulgui el pot consultar.
També hi ha un total de
18.000 llibres a la xarxa
d’accés lliure i que la resta

d’exemplars es poden con-
sultar físicament. El reli-
giós va subratllar que la bi-
blioteca no només és per
als monjos, sinó que des de
fa anys ja és accessible per
als investigadors i estudio-
sos.

Pel que fa al campanar
gòtic, les obres han per-
mès consolidar-lo, ja que hi
havia algunes pedres dete-
riorades que impedien el
correcte funcionament i el
so òptim de les campanes.
Queda pendent encara un
repte de futur entre la Di-
putació i el monestir, que
és la restauració del claus-
tre de Puig i Cadafalch. ■
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a Els nous exemplars se sumaran als 300.000 que ara té el fons documental
a Mercè Conesa i el pare abat, Josep Maria Soler, inauguren la reforma feta

L’ampliació de la biblioteca
de Montserrat permetrà
afegir-hi 100.000 llibres

50
anys és el període de temps
que podrà allargar l’equipa-
ment amb les obres d’amplia-
ció que s’han executat.
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La xifra

Mercè Conesa i el pare abat, Josep Maria Soler, ahir visitant els nous espais de la biblioteca ■ ACN

Sant Julià de Cerdanyola
estrena per aquest pont de
la Puríssima la seva pròpia
fira local coincidint amb el
primer aniversari de la
proclamació de la Fia-Faia
com a patrimoni immate-
rial de la humanitat per la

Unesco. La mostra es dirà
la Fira-Faia i se celebrarà
el 10 de desembre, en un
acte més per commemo-
rar el primer any des del
reconeixement de la festa
per excel·lència del muni-
cipi com a patrimoni de la
humanitat.

La Fira-Faia serà una
mostra de tarda en què

participaran una dotzena
de parades d’artesania i
alimentació, i serà una ei-
na més per donar a conèi-
xer i dinamitzar la Fia-Fa-
ia com a mostra del patri-
moni immaterial de la hu-
manitat.

Entre els actes desta-
cats de la fira hi ha la pre-
sentació d’un record com-
memoratiu fet per l’arte-
sana Carme Revelles, un
taller de construcció de la
Fia-Faia i la posterior en-
cesa, i un tast de codonyat
amb formatge i vi de missa
que servirà per tancar una
mostra que espera arren-
car amb bon peu. ■

Nova fira a Sant Julià
de Cerdanyola pel
pont de la Puríssima
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L’alcalde i el regidor de
Cultura de Sant Julià, en la
presentació de la fira ■ ADB


