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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 8 DE MAIG DEL 2018

Els cinemes

L’agenda de la Catalunya Central
Concerts
CAPELLADES
왘 21.00. Escola de Música. Audiciona’t 34.

IGUALADA
왘 20.00. Escola Municipal de Música. Niels Knudsen.

Festes
EL BRUC
왘 Festa

de Sant Miquel. 12.00.
Santa Maria del Bruc. Missa i repartiment del Panet.

‘12 valientes’

Infantils

Manresa

CAPELLADES

III BAGES ACEC 3D

왘 18.00.

12 valientes

19.40-22.00

7 días en Entebbe

22.40

Amor a medianoche

18.10-20.30-22.40

Biblioteca El Safareig.
Hora del conte, a càrrec de Clara
Gavaldà.

Campeones

18.15-20.00-22.30
17.50

MANLLEU

El Príncipe Encantador
La casa torcida

20.10-22.20

Noche de juegos

18.10

Peter Rabbit

18.10

Proyecto Rampage

18.00-20.15-22.30

Ready Player One

17.00

Roman J. Israel, Esq.

17.50-20.10-22.20

#Sexpact

18.20-20.20-22.40

Supermaderos 2

18.15-20.15-22.30

Un lugar tranquilo

20.40-22.40

Vengadores: Infinity War 17.00-18.00-19.00-20.00
22.00
Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

Vic

III CINEMA VIGATÀ
7 días en Entebbe

22.05

Campeones

17.40-19.45

Roman J. Israel, Esq.

17.30-20.00-22.15

Carrer de Jacint Verdaguer, 22. 938 85 24 03.

III MULTICINES SUCRE
12 valientes

17.40-19.30-21.55

Cada día

20.05

Isla de perros

19.40

Noche de juegos

17.55-19.50-22.00

Peter Rabbit

17.50

Proyecto Rampage

21.45

Ready Player One

21.35

#Sexpact

17.30-19.40-22.00

Supermaderos 2

17.45-20.05-22.00

Un lugar tranquilo

17.25

Vengadores: Infinity War 17.50-19.10-20.40-21.40
Vengadores: Infinity...

3D

17.15

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

tv locals

왘 17.30.

Escola bressol municipal
Els Picarols. Moments en família:
Tallers vivencials.

TARADELL
왘 17.30. Biblioteca Antoni Pladevall i Font. Hora del conte Dos
contes i una Aurora, a càrrec de
Titelles Naip.

Conferències
CENTELLES
왘 18.00. Casal Francesc Macià.
Aula d’extensió universitària de la
Gent Gran Maig 68: els dies en
què tot semblava possible, a càrrec de Marina Subirats i Martori,
sociòloga, gestora pública, política i filòsofa.

PUIG-REIG
왘 20.00. Biblioteca Guillem de
Berguedà. Xerrada Llegir abans
de saber llegir, a càrrec de Pep
Molist, bibliotecari especialitzat
en literatura infantil i juvenil.

SANTPEDOR
왘 21.00. Escola La Serreta. Xerrada sobre Prevenció de l’assetjament escolar: El bullying i el ciberbullying.

TARADELL
왘 17.00.

Llar de jubilats. Xerrada
de salut El document de les últimes voluntats, a càrrec de Conxita Esteve i Alícia Martínez, infermeres i Luci Jurado, treballadora
social.

VILADA

CANAL TARONJA

07.00 Notícies matí. 10.00 Ben
trobats. 12.00 Planeta Animal.
12.30 Targeta Taronja. 13.00 Barra
lliure. 14.00 Al dia. Catalunya
central. 14.30 Targeta Taronja. 15.00
Al dia. Catalunya central. 15.30
Planeta Animal. 16.00 Gabinet
de crisi. 17.00 Al dia. Catalunya
central. 17.30 Sallent notícies.
18.00 Planeta Animal.
18.30
Caminant per Catalunya. 19.30
Barcelonautes. 20.00 InfoTaronja.
20.30 L’altra cara. 21.00 Obert 24
h. 21.30 InfoTaronja. 22.00 Barra
lliure. 23.00 Gabinet de crisi. 00.00
InfoTaronja.

EL 9 TV

06.00 El 9 Informatiu/El 9 magazín.
06.30 Territori Contemporani. 07.00
Notícies en xarxa. 09.00 L’hora de
la veritat. 11.00 El 9 Informatiu/
El 9 magazín. 11.30 L’entrevista.
12.30 Temps afegit. 14.00 Al dia.
Catalunya central. 14.30 De Tee
a Green. 15.00 Al dia. Catalunya
central. 15.30 Adolescents.cat.
16.00 Al dia. Catalunya central.
16.30 Ben trobats. 18.30 Territori
Contemporani. 19.00 Connecti.
cat. 20.00 Picalletres. 20.30 El
9 Informatiu/El 9 magazín. 21.00
Quatre paraules. 21.30 Memòries
del Ter. 22.00 Picalletres. 22.30 El
9 Informatiu/El 9 magazín.

왘 17.00. Local Pirinenc. Xerrada
depuradora amb representants
de l’empresa constructora i de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Jornades
SANT JOAN DE VILATORRADA
왘 09.30.

Sala d’actes del Centre
d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO)
Cal Gallifa. Jornades empresarials
Com negociar en contextos difícils, a càrrec de Mònica Mendoza,
formadora comercial de la consultora Energivity Consulting, professor de màrqueting a la UAB i professora de vendes del COACB.

Diversos
CASTELLTERÇOL
왘 Caminades per l’entorn del poble, a càrrec de Joan Capdevila,
Quim Rovira i Ramon Soler. Tots
els dimarts, fins al juny, a les
15.30, des de l’Espai Lúdic.

GURB
왘 Sortida a Port Aventura per collaborar amb l’Associació de nens
amb càncer AFANOC, es farà el
dissabtes 12 de maig, a les 07.30.
Inscripcions al Punt jove fins al 9
de maig.

MANRESA
왘 10.00. Local social de l’AV CotsGuix-Pujada Roja. Country. Fins al
28 de maig.

왘 11.00.

Biblioteca del Casino. Taller: Lectures en veu alta per a la
gent gran.
왘 16.45 a 17.45. Local social de l’Av.
Cots-Guix. Gimnàstica dolça. Tots
els dimarts i dijous.
왘 19.00. Sala de Reunions de la Biblioteca del Casino. Club de lectura de filosofia La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine.

PIERA
왘 19.00.

Biblioteca. Converses
amb autors: Amb... Rafael Nadal.

SANTPEDOR
왘 17.00.

Residència l’Onada, cal
Jorba. Taller de memòria. Fins al
26 de juny.

VIC
왘 18.30.

Biblioteca Joan Triadú.
Club de lectura de novel·la històrica amb el llibre Una librería en
Berlín, de Françoise Frenkel.

VIC
왘 20è

Festival Jazz Vic. 21.30.
ETC-Cineclub. Cotton Club, de
Francisc Ford Coppola.

VILADA
왘 09.00.

왘 Museu

de la Tècnica. Exposició
permanent Manresa (1814-1931).
L’època de la industrialització.
왘 Pati de la Casa Lluvià. Arquitectures en el paisatge/Catalunya
2000-2017. Fins al 12 de maig.

MOIÀ
왘 Museu. Exposició temporal Darwin i l’evolució. Fins al 10 de juny.

NAVARCLES
왘 Biblioteca

Sant Valentí. Exposició fotogràfica Merletti i l’esport
a la Catalunya del primer terç del
segle XX. Fins al 7 de juny.

PIERA
왘 Biblioteca.

Els aliments que
mengem cada dia. Fins al 31 de
maig.
왘 Biblioteca. Paisatges del Japó.
Fins al 31 de maig.

SOLSONA
왘 Museu

diocesà i Comarcal.
Breu història d’una vida exemplar:
Rafel Lasala i Locela (1716-1792).
Fins al 15 d’agost.

SÚRIA
왘 Cal

Local Pirinenc. Gimnàsti-

ca.
왘 16.00. Local

Pirinenc. El cosidor.

Exposicions

Balaguer del Porxo. 48è
Concurs Nacional de Fotografia
Vila de Súria. Fins al 3 de juny.

TORELLÓ
왘 Biblioteca

Dos Rius. Visca la revolució. Fins al 8 de maig.

BERGA

VIC

왘 Biblioteca

왘 Centre
d’Arts Contemporànies. Exposició Centre d’Atenció
Primària CAP Jazz Vic. Fins al 19
de maig.
왘 COAC-Osona. Construïm la nova biblioteca de Vic. Fins al 7 de
juliol.
왘 El
Gravat. Exposició Graffi
d’amore, de Sara Quida Arte Informale. Fins al 12 de maig.
왘 Seminari. Dades. Fins al 31 de
maig.
왘 Temple Romà. Tan lluny i tan a
prop, de Dimitri Coppola. Fins al
27 de maig.

municipal Ramon
Vinyes i Cluet. Humor gràfic i
drets laborals. Fins al 16 de maig.

CAPELLADES
왘 Museu Molí Paperer. Xilografies. La fusta feta imatges. L’auca
dels oficis del taller dels Abadal,
segles XVII-XXI. Fins al 13 de
maig.

CENTELLES
왘 Centre

d’Art el Marçó Vell. Natura. Si voleu de la A a la Z, de Jordi Sarrate. Fins al 27 de maig.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
왘 Fundació

Esteve Amills Sisó.
Exposició antològica d’Esteve
Amills i Sissó (1a part). Fins al 29
de juny.

IGUALADA
왘 Biblioteca

Central. El noucentisme: la imatge gràfica. Fins al 31
de maig.
왘 Museu de la Pell. Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni
català. Fins al 24 de juny.

L’ESQUIROL
왘 Sant

Martís Sescorts. Exposició L’art romànic a la comarca
d’Osona. Fins al 27 de maig.

LA POBLA DE CLARAMUNT
왘 Sala

Municipal d’Exposicions.
Exposició dels 100 anys de la Coral La Lira. Fins al 19 de maig.

MANLLEU
왘 Museu

del Ter. Exposició temporal MigratoEbre, per un riu ple
de vida. Fins al 27 de maig.
왘 Museu del Ter. Xinxes, puces i
fabricantes. Les treballadores del
tèxtil al Ter. Fins al 3 de juny.
왘 Plaça Fra Bernadí. Postals de
Manlleu. Col·lecció Xevi Gaja. Fins
al 30 de desembre.
왘 Taller d’art Juan Varea. 31 anys
d’escola de dibuix. Fins al 27 de
maig.

MANRESA
왘 Biblioteca del Campus Universitat de Manresa. Trencant el silenci. Fins al 23 de maig.
왘 Biblioteca pública. Exposició El
bosc dels contes. Fins al 31 de
maig.
왘 Centre cultural el Casino. Nostàlgia, d’Aloaye Norris Adoro. Fins
al 24 de juny.
왘 Museu de la Tècnica. Exposició
Del PTV al TDK. Fins al 20 de
maig.

Convocatòries
DIVERSOS
왘 El Vendrell. Guardó Internacional Pau Casals per a Joves Violoncel·listes. La fundació Pau Casals vol ajudar a joves violoncellistes a ampliar els estudis de
l’instrument per perfeccionar-ne
la tècnica i l’art interpretatiu.
L’import del guardó és de 18.000
€ i podran optar a rebre’l els estudiants de grau superior de violoncel que el tinguin aprovat i que hagin nascut després del 31 de desembre del 1996. Caldrà presentar tot un seguit de documentació
en fitxers digitals que podreu trobar a www.paucasals.org. Aquesta
documentació s’haurà de presentar al correu electrònic fundacio@paucasals.org abans del 6 de
juliol del 2018. Més informació sobre les bases de la convocatòria al
mateix correu esmentat o a la
mateixa pàgina web esmentada.
왘 Girona. Beca Joaquim Franch.
El Consell Municipal d’Educació
de Girona presenta la 18a convocatòria de la Beca Joaquim
Franch, amb l’objectiu de promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives
que fomentin la cohesió social i el
compromís educatiu amb la ciutat de Girona. La beca la poden
sol·licitar els centres educatius no
universitaris, les entitats o associacions amb finalitat educativa,
esportiva, social o cultural, i els
col·lectius o grups, especialment
de joves vinculats a la universitat
o al lleure. La dotació de la beca
és de 6.000 € i la publicació i divulgació del projecte. El termini
de presentació de la sol·licitud i
del projecte finalitzarà el 28 de
setembre del 2018, i el termini de

presentació de la memòria de treball i la justificació de les despeses el 13 de setembre del 2019.
Tota la informació referent a la
convocatòria de la beca i les bases la podeu consultar a www.girona.cat/becajoaquimfranch.
왘 Olot. Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit
carni. El premi INNOVACC té per
objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit
educatiu català enfocat al sector
carni. Es tracta d’un premi únic dirigit a l’estudiant (o grups d’estudiants) que hagi realitzat el projecte i al centre educatiu que l’ha
tutoritzat. Poden participar en el
premi estudiants de Batxillerat,
Formació Professional i Universitat que hagin presentat el Projecte final de cicle/grau entre el 16
de juliol del 2017 i el 27 de juliol
del 2018. És imprescindible que el
projecte estigui dirigit al sector
carni porcí i suposi una innovació
tecnològica tangible i aplicable. El
termini de presentació de les candidatures és el mateix 27 de juliol
del 2018 i s’hauran de presentar a
les oficines d’INNOVACC (presencialment o per correu electrònic)
a:INNOVACC
(Edifici
DINÀMIG)adreça: C/ Tomàs Lorenzana, 15, baixos. 17800 OLOT. Tel.:
972 27 25 97correu-e: innovacc@olot.cat. Més informació a
aquest mateix telèfon i correu.
왘 Riudoms. Concurs del Cartell
de la Fira de l’Avellana. El concurs té com a objectiu escollir el
cartell de promoció oficial de la
38a Fira de l’Avellana que tindrà
lloc els dies 10, 11 i 12 d’agost. El
premi del concurs està dotat amb
500 €, però a més a més les bases volen estimular el talent local
amb dos premis addicionals: Premi Autor Local (dotat amb 200
€). Premi Autor Local Jove (dotat
amb 100 € per als riudomencs
nascuts el 1997 o posteriorment).
Els dissenys hauran d’incloure aspectes relacionats amb el municipi de Riudoms, l’avellana, la Fira
de l’Avellana, l’agricultura catalana, la gastronomia, la comercialització o industrialització d’aquesta
fruita seca. Podeu trobar les bases del concurs i el document imprès per a participar a www.riudoms.cat. Les obres s’hauran de
fer arribar a l’Ajuntament de Riudoms com a màxim el dijous 31
de maig a les 14.00 h. Més informació al mateix Ajuntament o a la
mateixa pàgina web.
왘 Torredembarra. V Premi Internacional de Gravats Xilogràfic
"La Torre de l’Encenall". Poden
participar artistes de qualsevol
nacionalitat. El tema dels treballs
és lliure i la tècnica és la xilografia. El premi té tres modalitats:
premi de gravat infantil (fins a 12
anys); premi de gravat juvenil (de
13 a 17 anys); i premi de gravat
adult. Les mesures mínimes de la
matriu xilogràfica seran de 7 x 8
cm i les màximes de 18 x 13 cm;
les mesures màximes del paper
de l’estampació són de 38 x 28
cm. S’establirà un únic premi per
modalitat el qual serà de 200 €
per gastar en material per gravar
per les categories infantil i juvenil,
i de 1500 € per a la categoria
d’adults. Les obres s’hauran de
fer arribar a l’Arxiu Municipal de
Torredembarra (plaça del Castell,
8, Torredembarra) de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h abans
del 17 d’octubre del 2018. Per a
més informació a l’Ajuntament de
Torredembarra o al 977640025.
왘 Torredembarra.
VIII Premi
d’Arts Plàstiques Josep Pujol i
Montané d’Escultura. Aquest
premi s’emmarca dins els Premis
Cultura Vila de Torredembarra.
Pot participar tothom que ho desitgi i la temàtica és lliure. Cada

participant només podrà presentar una sola obra la mida de la
qual no excedirà d’un màxim de
70x30x30 cm ni serà inferior a un
mínim de 20x8x8 cm. La tècnica
també és lliure i s’haurà de presentar sense firma, amb un lema
escrit al dors i acompanyada d’un
sobre tancat amb el mateix lema,
a l’interior del qual constarà les
dades de l’autor o autora a més
d’un breu currículum i 3 fotos
d’imatges d’altres obres recents.
L’obra s’haurà de presentar amb
un embalatge rígid i reutilitzable
abans del 15 d’octubre del 2018 a
la regidoria de Cultura, carrer Capella 6, despatx 10, 43830 Torredembarra. La dotació del premi
guanyador és de 1000 €. Més informació a l’Ajuntament de Torredembarra.

FOTOGRAFIA
왘 Girona.

1r Concurs Fotogràfic
Instagram Què li passa al clima?. La diputació de Girona ha
posat en marxa aquest concurs el
qual consisteix a publicar a la xarxa Instagram, fotografies amb les
etiquetes #ECTAdapt i #nom del
municipi on s’hagi pres la fotografia, que tinguin com a motiu el
canvi climàtic a l’Espai Català
Transfronterer (comarques de Girona i departament dels Pirineus
Orientals). El concurs serà vigent
durant tot aquest any 2018, i està
dividit en quatre períodes que
corresponen a les estacions de
l’any: Hivern (de l’1 de gener al 31
de març); primavera (de l’1 d’abril
al 30 de juny); estiu (de l’1 de juliol
al 30 de setembre); i tardor (de l’1
d’octubre al 31 de desembre). El
jurat escollirà les 3 millors fotografies de cada estació de l’any,
per tant hi haurà 3 premis per a
cada estació. Per a més informació adreceu-vos al departament
de comunicació de la Diputació
de
Girona
a
comunicacio@ddgi.cat o al 972185038.
왘 Torredembarra.
XVIII Premi
d’Arts Plàstiques Pere Romeu
de Fotografia. Aquest premi
s’emmarca dins els Premis Cultura Vila de Torredembarra. Les fotografies hauran d’abordar temes
vinculats a actuacions de l’àmbit
social. Cada participant podrà
participar amb un màxim de 3
imatges, que s’hauran de presentar exclusivament en format JPG
amb una resolució òptima i poden
ocupar un màxim de 3Mb. Les
imatges s’enviaran per correu
electrònic a premifoto@torredembarra.cat abans del dia 15
d’octubre del 2018. Cada correu
haurà d’incloure una sola fotografia amb el seu títol, el nom i cognom de l’autor, el DNI, el domicili
i un telèfon de contacte. La dotació del premi és de 500 €. Per a
més informació al mateix correu
esmentat o a l’Ajuntament de Torredembarra.

NECROLÒGIQUES
Manresa
Margarita Alsina Arderiu. Va
morir a l’edat de 89 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’11 del matí, a la Sala Montserrat de Funerària Fontanova de Manresa.
Montserrat Calafell Vicente.
Va morir a l’edat de 93 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 12 del matí, a la sala
Montserrat de la Funerària Fontanova
de Manresa.
Agustina Ledesma Martín. Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Manresa.
Josep Maria Puig Calvet. Va
morir als 74 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, a la sala del tanatori de la
funerària Fontal de Manresa.

