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Música 
 
CASTELLNOU DE BAGES 
SabarBages uAvui, a les 16 h, 
espectacle de Kay Fëeth. A les 17 
h, concert de Touty Mane, Cor de 
Teies i alumnes del Sabarbages. 
A les 17.30 h, mostra de percus-
sió dels alumnes del Sabarbages 
amb Oumar Ngom. A les 18 h, 
mostra de dansa Sabar dels 
alumnes del Sabarbages amb 
Doudou Ndione. uTots els espec-
tacles es faran a la plaça de l’Es-
glésia. Entrada amb taquilla in-
versa. Organització: Agrupació 
@afrik_sonsiritmes, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. 
 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Entrecordes uAvui, a les 12.30 
h, al monestir de Sant Llorenç, 
vermut musical a càrrec d‘en 
Joan, en Màrius i les seves guitar-
res. Entrada gratuïta. Més infor-
mació a www.civitascultura.org  
 
MANRESA 
«PedalOpiano» uAvui, a les 19 
h, al llac de l’Agulla, espectacle 
de Le Piano du Lac, en el marc de 
la seva gira Xacobea. Recital flo-
tant d’una hora i quart sobre l’ai-
gua a càrrec de Violette Prevost, 
pianista, Solenne Garnier, can-
tant; i Damien Bajard, multiins-
trumentista i home granota; i Mó-
nica Cofiño, ballarina. Entrades 
nominals: preu voluntari reco-
manat de 10 euros. Cal obtenir-
les a www.pianodulac.eu/taqui-
lla2021 Es recomana portar una 
cadira petita o coixí. 
Voilà! a la Lluvià! uDe dijous a 
diumenge, de 19 a 00 h, a l’exte-
rior de la Torre Lluvià, oferta en 
un entorn privilegiat on poder so-
par, gaudir d’un concert o fer una 
copa. Entrada gratuïta. Avui, a 
les 20 h, Open Mic (Micro Obert). 
Cada persona o grup que s’inscri-
gui disposarà de 15 minuts per 
poder expressar-se: música, tea-
tre, monòlegs, recital de poesia... 
Cal escriure a un correu electrò-
nic a openmicvoila@gmail.com i 
explicar el què es vol fer. Hi hau-
rà espai per a 8 actuacions. 
Small Miller Band de Sallent 
uAvui, a les 18 h, a la Sala  Gran 
del teatre Kursaal. La formació, 
dirigida per Pepe Fernàndez, ac-
tuarà acompanyada del pianista 
i pedagog Joan Díaz. Entrades: 12 
euros; i 10 euros amb descomp-
tes. A la venda a les taquilles, al 
93 872 36 36 i a www.kursaal.cat 
 
PRATS DE LLUÇANÈS 
Dones en vers uAvui, a les 12 h, 
a la masia de Galobares. Concert 
d’Intrús. Jazz pel forat del pany, 
quarta edició del cicle de con-
certs en espais patrimonials del 
Lluçanès. Laura Arnal (veu), Mò-
nica Campillo (veu), Amidea Clo-
tet (guitarra), Andrea González 
(percussió) musiquen poemes i 
els canten. Entrades: 6 euros, an-
ticipades; i 8 euros, a taquilla a 
partir d’una hora abans de l’inici 
del concert. A la venda a www.llu-
canes.cat/entrades/ Consultar 
abonaments. Organització: Esco-
la de Música i Arts del Lluçanès i 
Consorci del Lluçanès. 
 
 
Escena 
 
ESPARREGUERA 
«Territori pingüí» uAvui, a les 
12 i a les 19 h, a la sala petita de 
La Passió. En el marc del Lola, 
Festival de Teatre d’Esparregue-
ra. Espectacle de la Cia. Pingus, 
de Tramateatre. ntrades: 12 eu-
ros. A la venda a tramateatre.wix-
site.com 
 
MANRESA 
64a Innocentada: «Manresa 
Experience. La ciutat com no 
l’has vist mai» uAvui, a les 
17.30, a les 19 h i a les 20.30 h. Al 
teatre Conservatori. Les funcions 

reprenen la tongada amb el se-
gon elenc, que es va haver de sus-
pendre al maig, per la covid. Edi-
ció amb una durada de 40 mi-
nuts, amb només 6 actors i 6 ba-
llarins, i el públic també situat a 
l’escenari del teatre. La trama, de 
Carles Claret, reivindica els atrac-
tius turístics de Manresa. Entra-
des: 10 euros. A la venda a 
www.kursaal.cat i a les taquilles 
del Kursaal. 
«Play Strindberg» uAvui, a les 
19 h, a la Sala Els Carlins. Estre-
na a càrrec de la Companyia Els 
Carlins d’una adaptació de l’obra 
de Friedrich Dürrenmatt realitza-
da i dirigida per Joan Torrens. In-
terpretada pel propi Joan Tor-
rens, Àngels Torrens i Pere Font. 
Entrades: 12 euros, preu òptim; 
10 euros, preu mínim. A la venda 
a entrades.elscarlins.cat 
 
SANT JOAN DE VILATORRADA 
«La deessa de les pells» uAvui, 
a les 18 h, al centre cultural La 
Verbena, representació de l’obra 
de David Ives, a càrrec del grup 
de teatre MaGreT de Vilafranca 
del Penedès. En el marc de la 
mostra nacional Itinera de grups 
amateurs de teatre de Catalunya. 
Entrades: 3 euros per als socis; i 
5 euros per als no socis. A la ven-
da a laverbena.cat, al 669 714 
532, el 635 438 273 i a l’entitat 
(dijous i dissabte, de 10 a 13 h; i 
divendres, de 17 a 20 h). 
 
SOLSONA 
«Molta merda» uAvui, a les 18 
h. També el dissabte 18 i el diu-
menge 19 de setembre. Al Tea-
tre Comarcal. Espectacle teatral 
Molta merda, adaptat i dirigit per 
Aleix Albareda, a càrrec de Lace-
tània Teatre. A partir de 13 anys. 
Entrades: 12 euros i 10 euros amb 
descomptes. A la venda a entra-
des.turismesolsones.com. I una 
hora abans de l’espectacle al Te-
atre Comarcal. 
 
 
Lletres 
 
NAVARCLES 
Tertúlia Calidoscopi, club de 
lectura d’assaig uDilluns, a les 
19 h, a la biblioteca Sant Valentí, 
es comentarà Entendre el món 
amb onze pensadors contempo-
ranis, onze converses del perio-
dista Carles Capdevila amb onze 
savis de l’època actual. Guiats per 
la professora de filosofia Mercè 
Garcia. 
 
 
Fires i festes 
 
AVIÀ 
Festa major uAvui, a les 8 h, al 
pàrquing de l’escola, 18a troba-
da de vehicles clàssics. Organit-
zació: Motor clàssic d’Avià.  
 
CARDONA 
Festa major uAvui, a les 11 h, a 
la plaça de bous, plantada de ge-
gants. A les 11 h, ofici solemne en 
honor del Sant Nom de Maria. 
Cantarà la Coral Cardonina sota 
la direcció d’Ovidi Cobacho. a les 
12 h, a la plaça de bous, ballada 
de gegants amb la participació de 
les colles de Tarragona i Callús. 
Amb els gegants locals de Cardo-
na, la Coromina, Planès, Raval de 
Sant Joan i de l’Escola Vedruna. 
Estaran acompanyats pels Gra-
llers de Cardona, la Banda de Mú-
sica de Cardona i els grallers de 
les diferents colles. A les 13 h, al 
passeig de la Fira, sardanes amb 
la cobla Vents de Riella. A les 
17.30 h, Corre de bou tradicional, 
amb la cargolera i exhibició de to-
reig. L’acte serà amenitzat per la 
Banda de Música de Cardona. Cal 
comprar entrada a www.festa-
majorcardona.cat o presencial-
ment a l’Oficina d’Atenció de la 
Festa Major, habilitada al Centre 
Cardona Medieval. a les 22.30 h, 
a la plaça de bous, concert de la 

Banda de Música de Cardona. Cal 
reservar entrada a www.festa-
majorcardona.cat o presencial-
ment a l’Oficina d’Atenció de la 
Festa Major, habilitada al Centre 
Cardona Medieval. Dilluns, a les 
11 h, a la plaça del Vall, especta-
cle infantil Teatre arrossegat de 
Catalunya, de la Cia. Teatre Nu. A 
les 12 h,  ofici solemne en honor 
a la Mare de Déu del Patrocini. 
Cantarà la Coral Cardonina, sota 
la direcció d’Ovidi Cobacho. S’in-
terpretaran les músiques del Ball 
de bastons i els Versets a la Mare 
de Déu del Patrocini. En finalit-
zar, l’Àliga de Cardona ballarà a 
l’interior del temple. A les 12.30 
h, al passeig de la Fira, vermut 
electrònic amb Music-On. A les 13 
h, a la plaça de bous,  Corre de 
bou infantil amb la Penya La Cor-
neta i El Calaixó. Cal reservar en-
trada a www.festamajorcardo-
na.cat o presencialment a l’Ofici-
na d’Atenció de la Festa Major, 
habilitada al Centre Cardona Me-
dieval. A les 17 h, a la plaça de 
bous, Corre de bou amb la tradi-
cional desencaixonada, amenit-
zat per la Banda de Música de 
Cardona. Cal comprar entrada a 
www.festamajorcardona.cat o 
presencialment a l’Oficina 
d’Atenció de la Festa Major, habi-
litada al Centre Cardona Medie-
val. A continuació, a la mateixa 
plaça de bous, sardanes amb la 
Cobla Lluïsos. A les 22.30 h, a la 
plaça del Vall, havaneres amb 
Neus Mar. uExposicions: a la fa-
çana de la sala dels Dolors, expo-
sició fotogràfica Joc de vincles, 
de Cristina Morera. Fins al 24 de 
setembre. A Cal Pejoan (carrer 
Escassany, 11), exposició cultural 
d’Àngela Gassó, Cent pecetes 
d’artesania; M. Rosa Marsinyach, 
tèxtil; Carme Sol, llibre objecte; i 
Ramon Colell, fotografia. Fins al 
26 de setembre. Horari: festius, 
d’11 a 14 i de 18 a 20 h; i labora-
bles, de 18 a 20 h. 
 
COANER 
Festa major uAvui, a partir de 
les 8 h, caminades espontànies i 
esglaonades des de Valls de Tor-
roella o des de Súria, amb recor-
reguts curt o llarg. A partir de les 
10 h, coca i xocolata per als ca-
minants (cal portar el got). A les 
10.30 h, presentació de la ins-
tal·lació Coaner fet pessebre, una 
maqueta realitzada pel Grup Pes-
sebrístic de Manresa que queda-
rà exposada al cambril del san-
tuari. A les 11 h, missa i goigs a la 
mare de déu. A continuació, sar-
danes amb la Cobla Ciutat de 

Manresa. També hi haurà troba-
da de Coaners i veda de records. 
 
JONCADELLA 
Celebració de la Nativitat de la 
Mare de Déu uAvui, a les 13 h, 
al santuari de la Mare de Déu de 
Joncadella, missa solemne en ho-
nor a la  patrona. La part musical 
anirà a càrrec de cantaires del 
santuari. En acabar, descoberta i 
benedicció d’una placa comme-
morativa, en record de les perso-
nes que han col·laborat en la 
campana Mare de Déu del Roser. 
 
SALLENT 
Festa major uAvui, a les 10 h, al 
parc Pere Sallés, trobada de ge-
gants emblemàtics del Bages i el 
Moianpes. A les 11 h, acte com-
memoratiu dels 40 anys dels Ge-
gants Reis de Sallent i del Ball de 
Gegants de Sallent. Mostra-es-
pectacle de balls de gegants amb 
l’acompanyament musical de la 
Cobla Berga Jove. Participants: 
Gegants Vells d’Artés, Gegants de 
Cabrianes, Gegants de la Ciutat 
de Manresa, Gegants Reis de 
Moià, Gegants Grans de Sant 
Fruitós de Bages i Gegants i Nans 
de Sallent. A les 10.45 h, al parc 
Pere Sallés, mostra de danses de 
Sallent a càrrec de l’esbart Vila 
de Sallent. A les 12 h, a la plaça 
Sant Antoni Maria Claret, audició 
de sardanes amb la Cobla Con-
temporània. Organització: Colla 
de Dansaires Sallentins. Capaci-
tat limitada. A les 19 h, a la Fàbri-
ca Vella, celebració del quart ani-
versari de l’equipament amb la 
proposta escènica col·lectiva La 
vida sense art?, dirigida per les 
actrius Berta Portabella i Xènia 
Sellarès. Reserva d’entrades a  
fabricavella.sallent.cat A les 
20.30 h, a la Torre del Gas, actu-
ació de Drop Collective, banda de 
10 músics que fan fusió de músi-
ca jamaicana i jazz. Reserva d’en-
trades a  fabricavella.sallent.cat 
Dilluns, a les 11 h, a la plaça San-
ta Maria, enlairada amb globus. 
Activitat familiar. Places limita-
des. A les 18.30 h, a la Torre del 
Gas, concert infantil d’Ambauka. 
Reserva d’entrades a  fabricave-
lla.sallent.cat. A les 19 i a les 
22.30 h, a la plaça Sant Antoni 
Maria Claret, concert de l’Or-
questra Venus. Reserva d’entra-
des a  fabricavella.sallent.cat A 
les 22 h, al pont de la Concòrdia, 
espectacle pirotècnic. Capacitat 
limitada. 
La Fumera. Festa Major Alter-
nativa de Sallent uAvui, a les 
12 h, matinal de cultura popular 

amb Salbatzaile Dantza Taldea, 
de Bilbao; Trabucaires de Sallent, 
Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages, Esbart Vila de 
Sallent, Gegants i Nans de Sa-
llent, Bastoners de Sallent, ge-
gant Maqui, geganta Joana La 
Negra i les Treballadores de La 
Fumera. Acompanyats amb mú-
sica en directe de la Tradibanda. 
Seguidament, vermut de festa 
major. A les 17 h, La Carretada, 
cursa de carretons. A les 18.30 h, 
concert de Jaume Arnella, dedi-
cat a Jordi Fàbregas i Josep Escu-
dé. A les 20 h, recompte del mar-
cador final. A les 20.15 h, La Fu-
merada, amb l’actuació de les 
treballadors i brindis popular 
amb rovellat. Tot seguit, penjada 
de la bandera de la colla guanya-
dora al balcó de l’Ajuntament. A 
les 21 h, sopar de relleus. A les 
21.30 h, traca de final de festa 
amb PD Barraca. uTotes les ac-
tivitats, menys les que estiguin 
indicades diferents, seran al re-
cinte de La Fumera, a la plaça 19 
d’abril. L’espai de La Carbonera 
també serà dins el recinte de La 
Fumera. Cal reservar entrada di-
ària a lafumera.cat 
 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 
Aplec de Castellet uAvui, a les 
9.45 h, al pla de les Vives, concen-
tració de participants. A les 10.30 
h, al pla de Castellet, solemne 
missa, ofrena floral i cantada del 
Goig de la Verge de Castellet. A 
les 11.15 h, al pla de Castellet, ac-
tuació de l’Esbart Dansaire Sant-
vicentí i del Ball dels Barons de 
Castellet. A les 11.30 h, al pla de 
Castellet, audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. 
Degut a les mesures de segure-
tat per la covid, l’accés al pla de 
Castellet serà limitat i controlat. 
Cal reservar la invitació a 
www.svc.cat, www.entrapo-
lis.com o a l’OAC. En cas de plu-
ja, la missa es farà a l’església i 
els actes cultural a Cal Soler.   
 
SOLSONA 
Festa major uAvui, a les 17 h, a 
la Sala Polivalent, concert docu-
mental No s’apaguen les estreles, 
a càrrec de Xavi Sarrià. Entrades: 
10 euros (2 euros es destinaran 
al col·lectiu antirepressiu Alerta 
Solidària). Gratuït per als menors 
de 12 anys. A la venda a entra-
des.turismesolsones.com Orga-
nització: Casal Popular La Fura. 
A les 18 h, al Teatre Comarcal, es-
pectacle teatral Molta merda, 
adaptat i dirigit per Aleix Albare-
da, a càrrec de Lacetània Teatre. 

Entrades: 12 euros i 10 euros amb 
descomptes. A la venda a entra-
des.turismesolsones.com 
 
 
Sardanes 
 
IGUALADA 
Sardanes uAvui, a les 11.30 h, al 
pati del Museu de la Pell, ballada 
amb la Cobla Maricel, amb motiu 
de la Diada. Gratuït. Ho organit-
za: Agrupació Sardanista d’Igua-
lada. 
 
SANT JOAN DE VILATORRADA 
Concert i ballada de la Diada 
de Catalunya uAvui, a les 18 h, 
a la plaça Major, amb la Cobla 
Contemporània. Donatiu: 5 eu-
ros. Organització: Associació Sar-
danista Bon Rotllo. Col·laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de Vi-
latorrada. 
 
 
Jocs 
 
MANRESA 
19a Setmana de Jocs al Carrer 
uFins al 15 de setembre, con-
curs fotogràfic entre els imatges 
penjades a Instagram amb l’eti-
queta #JocsAlCarrerManre-
sa2021 i que esmetin @caeman-
resa. Més informació: 
www.cae.cat i www.jocsalcarrer-
manresa.cat. 
 
 
Caminades 
 
MANRESA 
Associació de Veïns de la Sa-
grada Família: caminades mit-
janes uDilluns, a les 7.20 h, tro-
bada davant del CAP, per anar al 
Riu d‘Or de Sant Fruitós. 11,50 
km. 2 hores i 50 minuts. 
Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes uDilluns, a les 8 
h, sortida des de la plaça Espa-
nya per anar a Sant Joan de Vila-
torrada. 
 
 
Concursos 
 
CAL ROSAL 
Concurs de fotografia natura-
lista uEl Grup de Defensa de la 
Natura del Berguedà organitza el 
concurs obert a tothom, catego-
ria general, persones aficionades 
o professionals. Hi ha tres temes: 
zoologia; botànica i micologia; i 
l’ésser humà i la natura: paisat-
ges rurals, impactes ambientals 
i cultura. Les imatges poden ser 
capturades amb càmera digital, 
càmera analògica o dispositiu 
mòbil, i s’admetrà qualsevol trac-
tament digital. Han de ser realit-
zades dins l’àmbit de la comarca 
del Berguedà. Es limita a un mà-
xim de dues fotografies per au-
tor, i hauran de ser inèdites (però 
poden ser penjades a les xarxes 
socials). La inscripció és gratuï-
ta. S’han de presentar al correu 
gdnbergueda@gmail.com, fins 
al 14 de setembre. Es lliuraran 
dos premis per cada categoria i 
tres accèssits de categoria indi-
ferent. A més, el jurat escollirà 10 
fotografies més que, juntament 
amb les guanyadores, formaran 
part de la mostra fotogràfica del 
Konvent.  
 
MANRESA 
6è Concurs Fotogràfic del 
COAC_CC a Instagram: «Arqui-
tectura i paisatge» uLa junta 
directiva de la Demarcació de les 
Comarques Centrals del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) ha convocat el concurs, 
en el qual es pot participar fins 
al 15 de setembre. Hi pot parti-
cipar tothom qui ho vulgui a tra-
vés de la plataforma Instagram 
amb l’etiqueta #6concurs_ccc. 
Cal seguir el compte d’Instagram 
@coac_coamrquescentrals i men-
cionar-lo a la publicació partici-
pant al concurs. Les fotografies 

hauran d’estar publicades en el 
període del concurs i han de ser 
inèdites. Els autors/es de les fo-
tografies seleccionades hauran 
d’enviar l‘arxiu de l’original amb 
la major resolució possible a co-
marquescentrals@coac.net La 
participació és gratuïta. S’ator-
garan 4 premis a les millors imat-
ges: premi CoAC-CC, Premi Ciutat 
de Vic, Premi Centre Històric de 
Manresa i Premi popular. 
 
 
Exposicions 
 
CALAF 
Capella de la Santa Creu uEx-
posició Traç, dibuix i gravat, de 
Ramon Puigpelat. Fins avui. Fei-
ners, de 19 a 21 h; i dissabtes i fes-
tius, de 12 a 14 i de 19 a 21 h.  
Casino de Calaf uExposició El 
Casino, 125 anys d’història. Fins 
avui, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. 
 
IGUALADA 
Sala Municipal d’Exposicions 
uExposició Força, equilibri, valor, 
seny i... Moixiganguers, de foto-
grafies de Pau Corcelles Hontoria.  
Fins avui. Entrada gratuïta. 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia uExposició 
permanent sobre el procés de 
treball de la pell. uExposició 
temporal: Rec. Districte Cultural. 
Un barri en transformació. Avui, 
a les 12 h, visita guiada a l’expo-
sició, a càrrec del comissari i ges-
tor cultural Roger Mula Ferrer. 
Mostra com s’han anat recupe-
rant i reformant algunes velles 
fàbriques del barri del Rec 
d’Igualada. Gratuïta. Fins al 26 
de setembre. Horaris: de di-
marts a divendres, de 10 a 14 h; 
dijous i divendres, també de 16 a 
18.30 h (exposicions temporals 
fins a les 20 h). Dissabtes, diu-
menges i festius, d’11 a 14 h. En-
trades: 4 euros; 2 euros tiquet re-
duït; i gratuït fins a 12 anys. En-
trada gratuïta a les exposicions 
temporals. Més informació: 
www.museupelligualda.cat 
 
 
MANRESA 
Centre Cultural el Casino (Es-
pai7) uExposició del 91è Concurs 
Exposició d’Artistes Manresans. 
Ho organitza: Cercle Artístic de 
Manresa i Ajuntament de Manre-
sa. Fins avui. Horaris: de dimarts 
a diumenge i festius, de 17.30 a 
20.30 h. Entrada lliure. 
Escola Renaixença (entrada pel 
carrer del Bruc) uExposicions 
Tres dies d’abril. 90 anys de la 
proclamació de la República i Re-
pública i Escola Manresa (1931-
1939). Avui, de 18 a 20 h. 
 
MOIÀ 
Sala d’Exposicions del Casal 
uExposició col·lectiva del Cercle 
Artístic del Moianès, fins avui.  
 
SOLSONA 
Sala Gris (Sant Miquel, 9) uEx-
posició i subhasta Qui en dona 
més? d’obres donades desinte-
ressadament a benefici de la 
campanya de restauració de l’or-
gue de la catedral de Solsona. 
Fins avui, de 12 a 13.30 i de 19 a 
21; i del 13 al 18 de setembre, de 
19 a 21 h. Organització: Comissió 
Orgue Catedral de Solsona.  
Biblioteca Carles Morató  uEx-
posició Festum·s, d’Aleix Albare-
da. Fins avui, de 12 a 14 i de 18 a 
20 h. 
Sala polivalent (vestíbul supe-
rior) uExposició La ruptura de la 
monotonia, de Laura Sofia. Fins 
al 19 de setembre, de 16 a 20 h.

AGENDA D’ACTIVITATS

L’AGENDA D’ACTIVITATS CUL-
TURALS POT QUEDAR ALTERA-
DA PER LES RESTRICCIONS  
AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA 
DE CORONAVIRUS. REGIÓ7 NO 
ES FA RESPONSABLE DELS 
CANVIS EN ELS ACTES

MIREIA ARSO

LA RENAIXENÇA RECORDA ELS MESTRES REPUBLICANS
AVUI, ÚLTIM DIA. L’escola La Renaixença acull fins avui (obert de 18 a 20 h amb 
accés pel carrer del Bruc) dues exposicions relacionades amb la commemoració dels 
90 anys de la proclamació de la República. D’una banda, Tres dies d’abril. 90 anys 
de la proclamació de la República, produïda pel Memorial Democràtic. D’altra 
banda, República i Escola a Manresa (1931-1939), produïda per l’Associació Memòria 
i Història de Manresa, mostra l’obra educativa del govern de la República a Manresa.


