21 d'abril
a les 20:00

23 d'abril
al parc infantil

a Logos Berguedà
a les 10:00

Coca i xocolata desfeta

a les 11:00

- Venda de llibres i roses
- Parades de les entitats
- Votació popular del cartell de Festa Major 2017

a les 12:00

Concert vermut amb:

GLAUCS EN DUET

22 d'abril
a les 21:30

al Teatre Esplai

Jofre Bardagí, veu i guitarra - Àlex Rexach, guitarra

A les 17:00 al Teatre Esplai, concert amb:

228 CORDES

El nostre planter local ens presentarà dues obres d’ignasi Garcia Barba de rabiosa
actualitat. La primera d’elles serà “Futur perfecte”, amb les escenes “Democràcia
romana” i “Males Companyies”, on podrem copsar la manca de principis que pateix
la nostra societat.
Amb “El metge d’Alep”, coneixerem en Tarik, pediatre i poeta, que realitza les seves
cures en un hospital d’Alep i que rep la visita d’una periodista per entrevistar-lo però
l’hospital és bombardejat per l’aviació. Més tard, a Lesbos, un voluntari d’ajuda als
refugiats recull la periodista i dues persones sirianes, però no pot ajudar-les per què
un soldat els priva l’entrada a Europa.
Venda d'entradesa www.ametllademerola.cat i a la guixeta
(anticipades a 7€ i 10€ el mateix dia)

21 d'abril
a les 20:00

El duet format per Àlex Castellana al
piano i Núria Conangla al viol·loncel,
torna al Teatre Esplai per oferir-nos un
concert carregat de sorpreses.
Podrem sentir obres de compositors
molt coneguts, música de pel·lícules
combinades amb elements visuals,
música ametllana...
No ho us perdeu!!!
(entrada lliure amb taquilla inversa)

A les 18:30 a la plaça del Teatre

Ouada amb truites de tot tipus
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