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EL 9 NOU

Anicet Altés

Política i societat

Jordi Molas

Antoni Pladevall

Josep Vilardell

Joaquim Vivas

Anicet Altés, Jordi Molas, Antoni
Pladevall, Josep Vilardell i Joaquim
Vivas, finalistes a Osonenc de l’Any
La gala, oberta a tothom i on se sabrà el guanyador, es farà l’11 de juny a Sant Julià de Vilatorta

Anicet Altés, Jordi Molas,
Antoni Pladevall, Josep Vilardell i Joaquim Vivas són els
finalistes del Premi Osonenc
de l’Any 2013 que atorga EL 9
NOU. Els finalistes han estat
escollits a través de la votació

dels lectors del diari, que
han fet arribar prop de 1.500
butlletes. Del còmput final
en sortirà el guanyador, que
es donarà a conèixer en una
gala oberta a tothom, que es
farà el proper dimecres 11 de
juny, a les 9 del vespre, al Saló
Catalunya de Sant Julià de
Vilatorta, i serà retransmès

				

Publicitat Serveis

Vic
EL 9 NOU

en directe per EL 9 TV i EL
9 FM. A la gala també se sortejarà un premi d’un cap de
setmana per a dues persones
a l’Hotel Guitart Termes La
Collada de Toses entre tots
els lectors que han participat en la votació. La gala la
presentarà la periodista d’EL
9 TV Esther Rovira, i hi actu-

aran els músics Txema Riera
al piano i Joan Motera al contrabaix. Tots els lectors d’EL 9
NOU hi poden assistir, ja que
l’entrada és gratuïta.
Pel que fa als finalistes, el
ginecòleg Anicet Altés té una
llarga trajectòria professional
com a ginecòleg. El 2013, amb
92 anys, va publicar el llibre
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Dies 30, 31 de maig i 1 de juny de 2014

teatrecalldete

Auditori
Teatre
Calldetenes

nes.cat

Tastet de Gospel de Taradell
Dissabte 31 de maig a les 21.30h
Venda entrades
Entrada anticipada: 12€ | Grups a partir de 10 (entrada anticipada): 10€
Entrada a taquilla una hora abans: 15€
· Entrades anticipades a l’Ajuntament de Calldetenes de 9 a 14 h, de dimarts a divendres
o diumenges d’11 a 13h al bar de l’Auditori Teatre. Pagament en efectiu.
· Entrades a taquilla de l’Auditori Teatre una hora abans.

www.teatrecalldetenes.cat

Divendres, 30 de maig de 2014

BICITRIAL, ESCACS, BÀSQUET,
TENNIS TAULA, BTT, CIRCUIT
D’AGILITAT, INFLABLES.
PORTA LA TEVA BICICLETA!
A les 6 de la tarda, al Pujoló, EXHIBICIÓ
DE BALLS: hip-hop, batuka...
EXHIBICIÓ DE KARATE i MARATÓ DE
ZUMBA.
Tota la tarda podràs fer la inscripció de
TARADELL CAMINA, les caminades que
s’organitzen als mesos de juny i juliol, a
una parada que trobareu al Pujoló.
diumenge, 1 de juny
A 2/4 de 9 del matí,
CAMINADA AMB XOCOLATADA
POPULAR.
Sortida de la plaça de les Eres.
Distància: 8 km aproximadament. Ideal
per caminar amb família.
A 2/4 d’11 del matí, al Pujoló, EXHIBICIÓ
DE TRIAL.
A 2/4 de 12 del migdia, al camp de futbol
de la Roureda, PARTIT DE FUTBOL.
Categoria Aleví.

Venda
d'entrades
on-line

Concert
de Gospel

Parir o no parir, on desmunta
tòpics sobre el part. Jordi
Molas és el protagonista
de l’audiovisual Els anys
guanyats, sobre la seva vida.
Molas fa 20 anys que va quedar tetraplègic, però sempre
ha demostrat una gran tenacitat física i mental. L’historiador Antoni Pladevall va fer 80
anys el 2013 i, per això, al seu
poble, Taradell, li van fer un
homenatge. Continua treballant en la seva gran passió, la
història. Josep Vilardell és el
president i un dels impulsors
de l’Associació de Malalts
i Familiars d’Alzheimer
d’Osona. I Joaquim Vivas, és,
des de fa temps, l’ànima de
la Creu Roja d’Osona, que
durant el 2013 va col·laborar
amb diverses entitats per fer
arribar aliments als que els
necessiten.

PRogRama d’actes
divendres, 30 de maig
al pavelló municipal El Pujoló.
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre, PARTITS D’HOQUEI categories
infantils.
A 2/4 de 9 del vespre, EXHIBICIÓ DE
PATINATGE a càrrec de la secció de
patinatge del Club Parc d’Esports,
i PARTIT D’HOQUEI categoria Veterans.
dissabte, 31 de maig al Pujoló
A partir de les 5 de la tarda, L’ESPORT
AL CARRER: TIROLINA, ROCÒDROM,

A 2/4 de 2 del migdia, al Serrat del
Figaró, LLIURAMENT DE TROFEUS ALS
MILLORS ESPORTISTES DE L’ANY i
DINAR DEGUSTACIÓ
DE LA FESTA DE L’ESPORT.
Tot seguit, ACTUACIÓ DE PEP SALA.
El dinar està obert a tothom.
El preu és de 23 euros els adults i 12 els
infantils i els tiquets es poden comprar
a les oficines de l’Ajuntament i al cafè
del Centre Cultural Costa i Font fins al
dimecres dia 28 de maig.

