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El grup Qollunaka de Terrassa guanya
el 21è Concurs de Teatre Amateur
La sala d’actes de l’Stage va acollir
dissabte passat el sopar-cloenda del
21è Concurs de Teatre Amateur Caldes de Montbui. La guanyadora d’aquesta edició ha estat l’Agrupació
de Terrassa Qollunaka amb l’obra
d’Àngel Guimerà Terra Baixa. A
banda d’altres premis menors, aquesta formació també se’n va endur el
primer premi al millor primer actor,
Oscar Garcia, i el primer premi del Jurat
Popular.
L’acte va tenir també un component
emotiu, en retre homenatge Joan
Fontcuberta qui va ser nomenat Soci
d’Honor de l’entitat, «perquè encarna com ningú els valors del voluntariat i la filantropia. I si el Centre té la
sort de tenir encara molts socis que
són història viva de la cultura del
poble, ell és una bona mostra», va
ressaltar el president del Centre
Democràtic Jaume Pieres.
Els components del grup de teatre terrassenc Qollunaka amb amb membres del Centre Democràtic i Progressista

Caldes inicia la
campanya electoral
al Parlament
Europeu amb la
penjada de cartells

La 12a Fira de Titellaires
Romà Martí assoleix un
gran èxit d’assistència
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La pedalada
solidària
organitzada per
l’Escola Pia obté
1.700 euros

La Residència
rep una donació
de 3.000 euros
de Caixa de
Manresa
(Pàgina 4)

Unes 25
associacions
estaran presents
demà dissabte a
la Fira d’Entitats

El bon temps va fer possible que es fessin tots els espectacles i activitats programades al carrer
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ESPORTS
Una desena de clubs participen en el
torneig base i escola Vila Termal d’hoquei
(Pàgina 13)

Desena Pujada del Farell
d’automobilisme, aquest cap de setmana
(Pàgina 13 )

