
Divendres, 11 de març de 2022

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest any el Mercat 
Figueter de Capella-
des tindrà un munt 

d’activitats preparades per 
al segon diumenge de Qua-
resma, amb propostes també 
per al divendres i dissabte.
Així, el divendres 11 de març 
a les 7 de la tarda, al 1r. pis 
del Museu Molí Paperer de 
Capellades, s’inaugurarà 
l’exposició NOSALTRES, 
organitzada per la Taula de 
Dones i l’Ajuntament de Ca-

pellades. L’exposició convida 
a pensar, olorar, sentir, riure 
i compartir les ferides que 
arrosseguem les persones 
llegides com a dones al llarg 
de les diferents etapes del ci-
cle vital, des que naixem fins 
que morim. Es pot visitar 
fins el 10 d’abril.
Per al dissabte hi ha 2 pro-
postes. La primera és la 34a. 
edició del Concurs de Pintu-
ra Ràpida Joan Campoy, que 
es fa pels carrers de la vila. 
Hi ha dos premis diferents. 
En el general es pot pintar 
qualsevol racó de la vila. 
Hi ha primer premi -500€-, 
segon -400€- i tercer -300€-
. En el Premi Capellades 
aquest any la temàtica són 
10 cases d’interès de la vila 
i es dóna un únic premi de 
500€. Les obres es pintaran 
de 10 a 13.30 i després el Ju-
rat escollirà els guanyadors. 
Totes les obres participants 
es podran veure en una ex-
posició a Casa Bas.
La segona proposta de dis-
sabte és una conferència. 
Aquest any, al maig, Ca-
pellades acollirà l’InCul-

CAT, ajornat fa 2 anys per 
la pandèmia. És una mostra 
de cultura catalana infantil 
i això es començarà a im-
pulsar pel Mercat Figueter, 
quan a més a més es pre-
sentaran les rèpliques dels 
gegants centenaris de Cape-
llades. La xerrada es titula 
precisament “Dorotea i Se-
bastià, els gegants centenaris 
de Capellades”, a càrrec de 
l’historiador Lluís Ardèvol i 
el Mestre artesà d’imatgeria 
festiva, Aleix A. Vall. Serà 
a les 12 al Teatre La Lliga. 

Seguidament, a la 1 al pati 
de La Lliga, vermut musical 
geganter amb el grup de folk 
de l’Àngel Laguna.

Mercat Figueter de Cape-
llades

El Mercat Figueter de Cape-
llades és sobretot una mos-
tra de comerç i serveis on hi 
participa el comerç de la vila 

i també hi ha parades d’ar-
reu. S’hi trobarà activitat so-
bretot pels carrers del centre 
de la vila: plaça de Catalu-
nya, carrer del Pilar, Major, 
Abat Muntadas i les places 
adjacents.
Tot el dia hi haurà un munt 
d’activitats complementàri-
es que es poden trobar a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades. Per exem-
ple, es farà la 3a. edició del 
Ral·li Fotogràfic, organitzat 
novament per l’Agrupació 
Fotogràfica Capellades. Co-

mença a les 10 a la plaça de 
Catalunya, on es poden fer 
les inscripcions.
A la plaça Verdaguer hi hau-
rà una mostra de vins, caves 
i productes de proximitat, 
amb degustacions: 2 tastos 
i 1 copa, 5 euros. També en 
aquesta plaça de 12 a 2 s’hi 
farà un Vermut a càrrec del 
restaurant Dalt i Baix. En-
cara parlant de begudes, per 

El Mercat Figueter torna amb 
força i amb activitats prèvies

Horari estiu
Tots els dies de 17h a 22h

Gelats artesans amb fruita de temporada, 
vegans, sense lactosa i sense gluten!
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Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 
finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
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