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L’AGENDA

Música

SALLENT
Laia Badrenes: «Ànima Groo-
vera»Dijous, a les 20.30 h, a
l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Es-
pectacle del Dijous Divins, a cà-
rrec de la cantant manresana,
que presenta el seu primer disc
en solitari amb temes propis de
soul, funk i reggae en català. En-
trades: 3 euros. A la venda a
www.codetickets.com i a l’Ajun-
tament de Sallent, l’Escola de
Música i a la Fàbrica Vella. 

Lletres

IGUALADA
Club del còmicAvui, a les 19
h, a la Biblioteca Central. Es co-
mentarà el manga MW, d’Osamu
Tezuka. Coordina i modera: Da-
niel Río. Cal inscriure’s.

MANRESA
Club de lectura virtualAvui,
a les 18.30 h, la biblioteca del
Casino farà arribar l’enllaç a la
conversa per correu electrònic,
al voltant del llibre L’ànima per-
duda, d’Olga Tokarczuk. Amb
motiu del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental, des de les bibliote-
ques del Bages i del Moianès.
Moderador: Pep Molist. Cal ins-
cripció prèvia a bibliotequesde-
manresa.wordpress.com.
Presentació: «Gàrgoles de pe-
dra»Dijous, a les 19 h, a la lli-
breria Parcir (Àngel Guimerà,
74), presentació del poemari de
la manresana Sandra Pujol (Joa-
na Sargantana) en una trobada
conduïda per Vicenç Zumajo. Re-
citaran Elena Sixto, Zumajo i la
mateixa autora.

MASQUEFA
Presentació: «Avi, et trauré
d’aquí»Dijous, a les 18 h, a la
biblioteca. Presentació del llibre
del capelladí Joan Pinyol, en el
qual parla de la lluita que va em-
pendre per recuperar el cos del
seu avi, traslladat al Valle de los
Caídos durant la dictadura. Cal
inscripció prèvia.

Audiovisual

MANRESA
Documental: «Zauria(k) Feri-
da(s)»Dijous, a les 19 h, a
l’auditori de la Plana de l’Om,
projecció del documental de
Maier Irigoien Ulaiar que, des
d’una perspectiva de gènere, re-
flexiona sobre la visibilització
dels transtorns mentals a partir
de l’experiència de nou dones.
Sessió organitzada en el marc
del Dia Mundial de la Salut Men-
tal. Entrades: 3 euros. Venda an-
ticipada a www.kursaal.cat i 30
minuts abans. 

Patrimoni

MANRESA
Jornades tècniques dels Pan-
yos (celebració del bicentena-
ri de la fàbrica)Dijous, a les
18 h, al Museu de la Tècnica.
Acte de les Jornades Europees
del Patrimoni. Manresa en els
inicis de la industrialització cata-
lana, conferència de Josep Olive-
ras, geògraf i catedràtic de geo-
grafia regional de la Universitat
Rovira i Virgili. A les 19 h, pre-
sentació del número especial
monogràfic de la revista Dovella
dedicada a la Fàbrica dels Pan-
yos de Manresa, la primera gran

fàbrica de Catalunya i del sud
d’Europa. Gratuït amb inscrip-
ció. Més informació: parcdelase-
quia.cat. En el marc de les Jorna-
des Europees del Patrimoni.

Infantil

MANRESA
Hora del conteAvui, a les 18
h, a l’àrea infantil de la bibioteca
de l’Ateneu Les Bases. A l’aven-
turaaaaa!!!, amb Clara Gavaldà.
A partir de 3 anys. Cal inscripció
a https://bibiotequesdemanre-
sa.wordpress.com.
Story TimeDivendres, a les
18 h, a la biblioteca del Casino.
The world’s worst witch, a càrrec
de Kids&Us. A partir de 3 anys.
Cal inscripció a https://bibliote-
quesdemanresa.wordpress.com.

NAVARCLES
Taller artístic: «Fem escultu-
res mòbils»Divendres, de 17
a 18.30 h, a la biblioteca Sant
Valentí. Jocs d’equilibri amb Ale-
xander Calder, a càrrec de Catàr-
tic, Tallers d’Art. Recomanat de
6 a 11 anys. Cal inscripció prèvia. 

SALLENT
«Petit o gran»Divendres, a
les 18 h, a la plaça de la Vila. La
primera experiència amb un pa-
llaso, amb Betu. Per a infants de
0 a 6 anys. Capacitat limitada.
Cal inscripció: 93 820 63 01 o
b.sallent.samc@diba.cat.

Xerrades

MANRESA
6è Ignàgora: «Èxode i èxtasi
en Ignasi de Loiola. Una apro-
ximació a la seva autobiogra-
fia»Avui, a les 19 h, al Centre
d’Espiritualitat Ignasiana. Xerra-
da a càrrec de Xavie Molloni, je-
suïta, antropòleg, teòleg i espe-
cialista en diàleg interreligiós.
Cal inscripció gratuïta a través
del web www.manresa2022.cat.
«Botigues amb història»

Avui, a les 20 h, a la sala d’actes
del Casino. Taula rodona dins del
cicle Temes del Pou. En el mateix
acte es presentarà el número
d’octubre de la revista El Pou de
la gallina. 

Salut

MANRESA
Dia Mundial de la Salut Mental
Avui, a les 12 h, a la plaça Ma-
jor, acte commemoratiu del Dia
Mundial de la Salut Mental, amb
lectura de manifestor elaborats
per diferents serveis i entitats
de salut mental. A les 18.30 h,
club de lectura virtual sobre l’àl-
bum Ànima perduda, a càrrec de
Pep Molist. Cal inscripció prèvia
a la biblioteca del Casino. Di-
jous, a les 19 h, a l’auditori de la
Plana de l’Om, projecció del do-
cumental Zauria(k) Ferida(s),
que, des d’una perspectiva de
gènere, reflexiona sobre la visi-
bilització dels transtorns men-
tals a partir de l’experiència de
nou dones. Entrades: 3 euros.
Venda anticipada a www.kur-
saal.cat i 30 minuts abans. Fins
al 18 d’octubre, aparador de sa-
lut mental a la biblioteca de
l’Ateneu Les Bases.

Caminades

BAGÀ
Caminada saludableDijous,
a les 10 h, sortida des del Club
Bagà Gran. 

Les pel·lícules

AFTER. EN MIL PEDAZOS
Estats Units, 2020. Romàntic,
drama, eròtic. 106 min. Direcció:
Roger Kumble. Guió: Mario Cela-
ya, basant-se en la novel·la d’An-
na Todd. Intèrprets: Josephine
Langford (Tessa Young), Hero
Fiennes Tiffin (Hardin Scott),
Dylan Sprouse (Trever Matt-
hews). Tessa Young acaba de
descobrir la traïció de Hardin
Scott i el somni de la seva idíl·lica
història d’amor s’ha esvaït. Men-
tre intenta refer-se, Hardin
s’adona dels seus sentiments per
Tessa i no està disposat a perdre-
la. Bages Centre (Manresa) i
Yelmo (Abrera).

BLACK BEACH
Espanya, 2020. Drama. 114 mi-
nuts. Direcció: Esteban Crespo.
Guió: Esteban Crespo i David Mo-
reno. Intèrprets: Raúl Arévalo
(Carlos), Paulina García (Elena),
Candela Peña (Ale). Carlos és
un executiu que ha de mediar en
el segrest d’un enginyer d’una
petroliera a l’Àfrica, cosa que
posa en perill la signatura d’un
contracte milionari i que suposa
el seu retorn al continent, on ha-
via estat com a cooperant. Ba-
ges Centre (Manresa) i Yelmo
(Abrera).

GREENDLAND: EL ÚLTIMO 
REFUGIO
Estats Units, 2020. Ciència-ficció,
catàstrofes. 119 minuts. Direcció:
Ric Roman Waugh. Guió: Chris
Sparling. Intèrprets: Gerard But-
ler (John Garrity), Morena Bacca-
rin (Allison), Scott Glenn (Clayton
Garrity). Gerard Butler ha de
provar de salvar la seva família
de l’impacte d’un meteorit de
grans dimensions contra la Te-
rra. Bages Centre (Manresa) i
Yelmo (Abrera).

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
2
Espanya, 2020. Comèdia. 96 mi-
nuts. Direcció: Santiago Segura.
Guió: Santiago Segura i Marta
González de Vega. Intèrprets:
Santiago Segura, Toni Acosta, Lo-
les León. Javier, pare de cinc
fills, ha superat l’experiència de
quedar-se sol amb ells, però
l’arribada de la sogra suposarà
un nou repte. Bages Centre
(Manresa), Ateneu (Igualada) i
Yelmo (Abrera).

PINOCHO
Itàlia, França, Gran Bretanya,
2020. Fantasia, drama. 125 mi-
nuts. Direcció: Matteo Garrone.
Guió: Matteo Garrone i Massimo
Ceccherin. De Carlo Collodi. In-
tèrprets: Roberto Benigni (Gep-
petto), Federico Ielapi (Pinotxo),
Rocco Papaleo (Gat). Versió
sobre l’immortal titella de fusta
creat per Carlo Collodi, que torna
a les arrels de la història amb
una pel·lícula d’acció  Amb Ro-
berto Benigni en el paper del vell
fuster Gepetto, i Federico Ielapi,
un jove actor de 10 anys, en el de
Pinotxo. Bages Centre (Manre-
sa) i Yelmo (Abrera).

TENET
Estats Units, 2020. Acció, sus-
pens, espionatge. 150 min. Direc-
ció i guió: Christopher Nolan. In-
tèrprets: John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth De-
bicki. En l’espionatge interna-
cional, un home prefereix morir
abans que entregar els com-
panys. Després haurà d’evitar
una nova amenaça i la clau serà
la paraula: «Tenet». Bages Cen-
tre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

UNO PARA TODOS
Espanya, 2020. Drama. 90 mi-
nuts. Direcció:  David Ilundain.
Guió: Valentina Viso, Coral Cruz i
Zeltia Montes. Intèrprets: David
Verdaguer, Clara Segura, Patricia
López Arnaiz. Drama sobre un
professor interí (que interpreta
David Verdaguer) que ha de rein-
tegrar a l’aula un alumne malalt,
i cap dels seus companys vol que
torni a classe. Bages Centre
(Manresa).

LA CARTELLERA
 OBRA MESTRA  MOLT BONA  BONA  INTERESSANT  REGULAR  DOLENTA

LES ESTRENES DE LA SETMANA

RIFKIN’S FESTIVAL
Estats Units, Espanya, Itàlia, 2020. Comèdia romàntica. 92 minuts.
Direcció i guió: Woody Allen. Intèrprets: Elena Anaya, Sergi López,
Louis Garrel, Gina Gershon, Christoph Waltz. Se situa al festival de
Sant Sebastià i Woody Allen homenatja els mestres, i això eleva el
film per damunt de la seva mitjana. Mort Rifkin és un home crepus-
cular i neuròtic que aterra a la mostra de cinema per acompanyar
la seva dona, publicista de la nova pel·lícula d’un gran director fran-
cès. Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

FALLING
Canadà, Regne Unit, 2020. Drama. 112 minuts. Direcció, guió i músi-
ca: Viggo Mortensen. Intèrprets: Lance Henriksen (Willis), Viggo
Mortensen (John Petersen), Terry Chen (Eric), Laura Linney (Sarah).
Willis, un home de camp que comença a tenir símptomes de de-
mència, és recollit pel seu fill John per anar a Califòrnia. La idea és
que l’home busqui una casa per viure a prop dels seus fills. Però la
personalitat de Willis topa constantment amb la manera de ser de
John. Bages Centre (Manresa).

ESO QUE TÚ ME DAS
Espanya, 2020. Documental. 65minuts. Direcció: Jordi Évole i Ra-
món Lara. Guió: Màrius Sánchez i Silvia Merino. El 2015 al cantant
Pau Donés, de Jarabe de Palo, li van diagnosticar un càncer contra
el qual lluita durant cinc anys. Vint dies abans de morir, truca al seu
amic Jordi Évole, i li diu: «em queden molt pocs dies i vull passar-los
a casa, a la Vall d’Aran. M’agradaria que tinguéssim una xerrada, la
gravis i en facis el que vulguis». Bages Centre (Manresa).

AKELARRE
Espanya, Argentina, França, 2020. Drama històric. 90 minuts. Di-
recció i guió: Pablo Agüero. Intèrprets: Alex Brendemühl, Amaia
Aberasturi, Daniel Fanego, Jone Laspiur, Asier Oruesagasti, Iñigo De
la Iglesia. Drama històric, amb la mirada del director argentí Pa-
blo Agüero. 1609, al País Basc. Ana participa en una festa al bosc
amb altres noies del poble. Però seran arrestades acusades de brui-
xeria. Bages Centre (Manresa).

EXPLOTA EXPLOTA
Espanya, 2020. Comèdia musical. 110 minuts. Direcció: Nacho Álva-
rez. Guió: Eduardo Navarro, David Esteban Cubero, Nacho Álvarez.
Intèrprets: Ingrid García Jonsson (María), Verónica Echegui (Ampa-
ro), Fernando Guallar (Pablo). Musical basat en l’univers de les
cançons de Rafaella Carrà, que explica la història de la María, una
jove ballarina amb un fort anhel de llibertat a l’Espanya dels anys
70. Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

El manresà Xavier
Serrano juntament
amb Marc Rifà i Miquel
Planells han estat els
guanyadors del 5è
Concurs Fotogràfic de
la Demarcació de les
Comarques Centrals
del Col·legi d’Arquitec-
tes (COAC-CC). Els
premis es van lliurar di-
lluns  a la sala d’actes de
la seu de Vic de la de-
marcació.

Aquesta ha estat la
cinquena edició i la pri-
mera a través d’Insta-
gram. La finalitat del
concurs és «fomentar
la visió de l’arquitectu-
ra, a través de la càmera
i impulsar el reconeixe-
ment de l'arquitectura
dins l’entorn dels nos-
tres pobles i ciutats».

Amb el lema L’Ombra
en l'Arquitecturaes van
presentat 185 obres
que va valorar un jurat
format pels arquitectes
i fotògrafs Ferran Blan-
cafort, Marc Ballús i
Manel Esclusa. El Pre-
mi Ciutat de Vic el va
obtenir Xavier Serrano;
el Premi Centre Histò-
ric de Manresa va ser
per a Marc Rifà i el Pre-
mi COAC-CC per a Mi-
quel Planells. Aquest
últim el va lliurar la de-
legada territorial del
govern a la Catalunya
Central, Alba Camps.

Durant l'acte es va
inaugurar l'exposició
de les obres seleccio-
nades en aquesta edi-
ció, que es podran visi-
tar fins al 31 d’octubre
a la seu del Col·legi
d’Arquitectes, situada a
la plaça del Bisbe Oliba
de Vic. L’exposició es
podrà veure  durant el
proper mes de novem-
bre, a la seu de Manre-
sa del COAC.

REDACCIÓ/ACN  IGUALADA

Xavier Serrano,
premi Ciutat de
Vic del Col·legi
d’Arquitectes  
Marc Rifà i Miquel
Planells també van
ser guardonats
dilluns passat 

IMATGE PROMOCIONAL

Autoritats, jurat i premiats, dilluns passat 

ELS CINES I ELS HORARIS

BAGES CENTRE ☎ 93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Greenland. El último refugio 17.15-19.45-22.15 h
Sala 3 Akelarre 18.20-20.20-22.20 h
Sala 4 Padre no hay más que uno 2 18.15 h
Sala 4 Eso que tú me das 18.30-20.15 h
Sala 4 Black Beach 22.30 h
Sala 5 Falling 17.20-19.50-22.20 h
Sala 6 Tenet 18.00-21.30 h
Sala 7 Rifkin’s Festival (en castellà) 18.10-22.10 h
Sala 7 Rifkin’s Festival (en català) 20.10 h
Sala 8 After. En mil pedazos 17.30-20.00-22.30 h
Sala 9 Pinocho 17.00-19.30-22.00 h
Sala 10 Uno para todos 18.00-20.10-22.20 h
Sala 12 Explota explota 17.30-20.00-22.30 h

ATENEU C. SANT PAU, 9

Sala 1 Padre no hay más que uno 2 20.00 h

MULTICINES ABRERA ☎ 93 770 70 12  C. HOSTAL DEL PI, 4-6

Sala 1 Explota explota 17.30-20.00 h
Sala 2 Padre no hay más que uno 2 17.25 h
Sala 2 Black Beach 19.30 h
Sala 2 Greenland. El último refugio 21.55 h
Sala 4 Explota explota 18.00-20.30 h
Sala 5 Greenland. El último refugio 18.30-21.00 h
Sala 6 Pinocho 17.20-19.45 h
Sala 6 After. En mil pedazos 22.10 h
Sala 7 Tenet 18.15-21.15 h
Sala 8 Rifkin’s Festival (en castellà) 17.40-19.45-22.00 h

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES QUE FACIN
LES SALES EN LA PROGRAMACIÓ

MANRESA

ABRERA

IGUALADA

La coproducció cata-
lana El hoyo, dirigida
per Galder Gaztelu-
Urrutia; La trinchera
infinita, d’Aitor Arregi,
Jon Garaño i Jose Mari
Goenaga, i O que arde,
d’Oliver Laxe, són els
tres films preseleccio-
nats per l’Acadèmia de
Cinema Espanyol als
Oscars a millor pel·lí-
cula internacional. 

L’actor Javier Rey,
protagonista de la serie
Fariña i la primera
temporada d’Hache i
que té pendent d’estre-

na el drama romàntic
El verano que vivimos i
el thriller La casa del
caracol, va ser l’encar-
regat de donar a conèi-
xer ahir els tres films fi-
nalistes. El pròxim 3 de
novembre s’anunciarà
el títol que finalment
representarà Espanya
als premis de l’Acadè-
mia de Hollywood.
Dues de les pel·lícules,
El Hoyo i La trinchera
infinita, van ser selec-
cionades a l’agost per
l’European Film Aca-
demy per als seus guar-
dons anuals.

ACN BARCELONA

Cursa pels Oscars de
«La trinxera infinita»,
«O que arde» i «El hoyo»


