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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 12 de 
març a les 20.00 ho-
res arriba ‘Els àngels 

no tenen fills’ al Casino de 
Calaf. Què legitima a una 
part de la societat a decidir 
sobre els drets sexuals i re-
productius d’una altra part? 
Què fa creure a una part 
de la comunitat que és més 
vàlida que una altra per a 
la maternitat/paternitat? 
Quins són els paràmetres 
que determinen qui seria o 
no seria una bona mare? Pot 
una dona amb diversitat psí-
quica ser mare? Pot ser-ho 
en la nostra societat actual?, 
amb les ajudes socials actu-

als? Què passa amb els drets 
dels infants, fills d’aquestes 
dones? Éssers que no tenen 
maldat, que han vingut a la 
terra per fer-nos aprendre 
coses de nosaltres mateixos: 
àngels. I els àngels no tenen 
sexe, ni tenen fills. Aquest 
és l’argument de l’obra diri-
gida per Clàudia Cedó i in-
terpretada per Andrea Álva-
rez, Marc Buxaderas i Berta 
Camps.
El diumenge 13 de març a les 
18.30 hores hi haurà ball a la 
sala del Casino amb Sol de Nit.

La gira d’ ‘Els àngels no 
tenen fills’ passa 
pel Casino de Calaf 

MONTMANEU / LA VEU 

El passat dissabte dia 6 
de març, les dones de 
Montmaneu van or-

ganitzar un dinar al Cafè del 
Poble per commemorà el dia 
internacional de les dones.

Montmaneu commemora 
el Dia de les Dones

El dia 8 de març a les 12 h 
del migdia, s’ha fet la lectura 
del manifest per reivindicar 
el feminisme i denunciar un 
sexisme que intenta perpetu-
ar-se amb diferents formes, 
davant les portes de l’Ajunta-
ment de Montmaneu.

Els actes formen part 
del 125è aniversari del 

Casino de Calaf

MASQUEFA / LA VEU 

Després de l’aturada 
per la pandèmia de 
Covid-19, el 10 de 

març Masquefa tornarà a 
acollir una nova edició -la 
setzena- de Fira Futur, un 
projecte impulsat per la Xar-
xa TET Anoia Sud (formada 
pels ajuntament de Masque-
fa, la Pobla de Claramunt, 
Capellades, La Torre de 
Claramunt, Cabrera d’Anoia, 
Vallbona d’Anoia, Els Hosta-
lets de Pierola i Piera) amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.
Fira Futur va dirigida a 
alumnes de 4t d’ESO i de PFI 
dels instituts de l’Anoia Sud 
i a persones en actiu o en si-
tuació d’atur que volen con-
tinuar reprendre els estudis 
postobligatoris o necessiten 
orientació acadèmica i pro-
fessional.
Al matí a La Fàbrica Rogelio 
Rojo, de 10 a 13.30 h, s’oferi-
rà a tots els participants els 
següents recursos:
• Estands d’oferta formativa: 
mostra de recursos educatius 
del territori (Batxillerats, 
PFI-PTT, CFGM, CFGS, 
Proves d’accés...).
• Espai experiències: profes-
sionals de diferents branques 
explicaran la seva experi-
ència entorn als estudis que 
han cursat i la feina que de-
senvolupen. Els visitants po-
dran escollir les xerrades que 
més els interessin. Es faran a 
diferents espais de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo i el CTC.
• Punt d’orientació persona-

litzada: servei d’informació 
i orientació personalitzada 
per resoldre dubtes i valorar 
diferents itineraris forma-
tius.
I a la tarda al Casal de Joves, 
de 16 a 19 h, hi haurà:
• Informació sobre l’oferta 
formativa per al curs 2022-
2023: el Casal de Joves reu-
nirà una mostra de recursos 
formatius del territori.
• Punt d’orientació persona-
litzada: servei d’informació 
i orientació personalitzada 
per resoldre dubtes i valorar 
diferents itineraris forma-
tius.
Finalment, durant el mes de 
març també s’organitzarà un 
programa de xerrades d’ori-
entació: 
• 11 de març (sessió telemà-

tica): “Per què m’haig de se-
guir formant”, adreçada als 
alumnes del PFI de Piera.
• 21 de març (sessió telemà-
tica a les 18 h): “Com ajudar 
al meu fill o a la meva filla a 
decidir els estudis postobli-
gatoris”, adreçada a famílies 
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO. 
Inscripcions a joventut@
masquefa.net.
• 23 de març (sessió telemà-
tica a les 12 h): “Orientar en 
moments de crisi”, adreçada 
a professionals de l’educació. 
Inscripcions a piera.educa@
ajpiera.cat.
• 24 de març (sessió presen-
cial a l’Institut de Masque-
fa): “Si vols, pots! L’entorn 
condiciona (molt), però no 
determina”, adreçat a alum-
nes de 4t d’ESO.

Aquest any 2022 torna la Fira Futur 
a Masquefa

Trobada de la Coordinadora de Balls 
de diables de Catalunya a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU 

Demà dissabte Mas-
quefa acollirà la 
Trobada de la Coor-

dinadora de Balls de diables 
de Catalunya. Serà a les 10 
del matí a la Fàbrica Rogelio 
Rojo.
Es tracta d’una taula rodo-
na en la que els diferents 
representants de les dife-
rents colles ens faran una 
breu exposició de com és la 
seva colla o ball. Hi partici-

pen la colla local, Diables de 
Masquefa, i representants 
dels diables de Molins de 
Rei, Esplugues de Llobregat, 
Abrera, El Prat de Llobregat, 
Sitges-Colla Vella, Reus i La 
Vella de Gràcia.
Després d’aquestes primeres 
exposicions, es presentarà 
una ponència, a càrrec de 
l’activista cultural Guillem 
Roma, de Gràcia, que pretén 
establir els diferents “mo-
dels” de balls, colles i grups 
de diables (i similars), par-

tint del seu origen i poste-
rior evolució moderna. Tot 
seguit es farà un debat entre 
ponents i públic, sobre el què 
i el com dels balls de diables.
La Coordinadora col·labora 
en aquest esdeveniment, fent 
el paper de relator/mode-
rador de l’acte. Un més dels 
actes, jornades i projectes, 
que els Diables de Masquefa 
tenen en marxa (com una bi-
blioteca, en el seu local, so-
bre temes de diables, bestiari 
i cultura popular en general).


