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De Verona a Manresa ensenyant a jugar

Joves del CAE i de l’Associazione Giochi Antichi viatgen junts en tren per mostrar jocs tradicionals

ARXIU PARTICULAR
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Una vintena de joves del CAE i
de l’Associazione Giochi Antichi
de Verona (AGA) estan fent un trajecte en tren des d’Itàlia ﬁns a
Manresa dinamitzant jocs en places de ciutats, en el marc del projecte Ludorail Europa.
Demà, d’11 del matí a 2/4 de 2
del migdia se’ls podrà trobar a la
plaça del carrer Urgell cantonada
amb el carrer de la Mel, coincidint
amb la Fira Mediterrània. Tothom
qui vulgui hi podrà participar.
Ludorail Europa és un projecte
de mobilitat juvenil impulsat pel
CAE que ha obtingut el ﬁnançament de la Unió Europea a partir
dels projectes Erasmus +. En total
hi participaran 22 persones, 1
coordinador i 10 joves de cada
país, seleccionats per l’Associazione Giochi Antichi de Verona,
en el cas d’Itàlia, i pel CAE en el
cas de Catalunya.
A més d’animar la gent a jugar,
el projecte té com a ﬁnalitat dotar
els joves participants de noves capacitats i habilitats associades a la
gestió de projectes, al treball en
equip i a la dinamització lúdica.
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Diumenge se celebrarà el Dia
de la basílica de la Seu de Manresa. Per commemorar-ho, durant
tot el mes s’han organitzat actes
oberts a la ciutadania. La programació inclou una missa solemne,
una jornada de vista gratuïta a la
basílica, conferències i concerts.
Cada segon diumenge d’octubre se celebra l’aniversari i els
Amics de la Seu, associació que
vetlla per la seva conservació, ha
dissenyat un programa d'activitats per donar a conèixer el monument i promoure'n el suport.
Els actes començaran diumenge
amb una missa conventual solemne amb la Capella de Música
de la Seu. Durant tot el dia es podrà visitar la basílica (museu, cripta, claustre i nau) gratuïtament.

Imatge de participants en el projecte Ludorail Europa

El projecte Ludorail Europa és
fruit dels interessos i motivacions
de bona part del grup de participants al projecte europeu Fem
Tec Europa que es va desenvolupar l’any 2015, liderat per la Dipu-

tació de Barcelona i amb AGA, el
CAE i l’Ajuntament de Manresa
com a entitats participants.
En aquell projecte, 10 joves catalans i 10 joves italians van compartir una experiència de mobili-

tat internacional i de voluntariat a
partir de la seva implicació en dos
grans esdeveniments vinculats al
joc: el festival Tocatí de Verona i la
Setmana de Jocs al Carrer de
Manresa.

Commemoració dels 90 anys Comença el concurs «Les Bases
del Lluís de Peguera, diumenge a l’aparador» en 68 comerços
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L’institut Lluís de Peguera de
Manresa comença diumenge la
commemoració del seu 90è aniversari.
Ho farà amb una visita guiada
al centre a càrrec d’Enric Masana,
delegat del Col·legi d’Arquitectes
al Bages-Berguedà, entre 2/4 de
12 i 2/4 d’1 del migdia, en què es
podrà veure exposada a la biblioteca una maqueta de l'ediﬁci projectat per Alexandre Soler i March.

Missa i visita
diumenge per
celebrar el Dia de
la basílica de la
Seu de Manresa

El recorregut enllaçarà amb la
presentació de la publicació de
Pere Gasol «Pinzellades d'història» i la intervenció de l’historiador Francesc Comas. A la 1, música amb el grup Rostolls i, tot seguit, un espectacular pastís de xocolata que ha elaborat expressament per a l’ocasió la pastisseria
Perarnau. Els visitants podran
comprar, a més, un vi que Collbaix
ha fet expressament per a la celebració del 90è aniversari.
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El concurs «Les Bases a l’aparador» arrenca avui, en el marc dels
actes commemoratius del 125è
aniversari de les Bases de Manresa, amb la participació d’establiments comercials de la ciutat que
exhibiran fotograﬁes històriques
als seus aparadors.
Els participants hauran d'omplir una butlleta on ﬁguren les 34
fotograﬁes i escriure-hi el nom del
comerç on es troba cadascuna.

Les butlletes es podran lliurar a
l’Oﬁcina de Turisme ﬁns al 31
d’octubre. Entre els qui hagin encertat totes les fotograﬁes, el dia 2
de novembre, a la mateixa Oﬁcina
de Turisme, es farà un sorteig de
tres vals de compra de 100 euros
per gastar en qualsevol dels 68 comerços que hi participen. L’endemà, el dia 3, es farà públic el resultat del sorteig.
Les imatges mostren com era la
Manresa d’aquella època.

L’Associació de
Familiars de Malalts
Mentals celebra el
20è aniversari avui
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Avui a les 6 de la tarda se celebrarà el 20è aniversari de l’Associació de Familiars de Malalts
Mentals del Bages, al centre cívic
de la Font dels Capellans.
Començarà amb un audiovisual que donarà pas a una explicació sobre la història i l’evolució
de l’entitat i els agraïments a les
persones i institucions que l’han
fet possible. Tot seguit actuarà el
grup de cant Centre de Dia i es podrà visitar l’exposició de Parelles
Artístiques. L’acte se celebra en
una data pròxima a la commemoració, el 10 d’octubre, del Dia
Mundial de la Salut Mental.

