
Les actes del 10è Congrés Recur-
sos i Territori. Perspectiva històrica
i nous equilibris han quedat reco-
llides en un llibre que es presenta
avui, a les 19 h, a la sala d’actes de
la Delegació del Bages-Berguedà
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, ubicada a la Casa Lluvià de
Manresa. Organitzada pel Centre
d’Estudis del Bages, la Coordina-
dora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Institut Ramon Mun-
taner, la trobada és d’entrada lliu-
re i gratuïta.

El congrés esmentat es va cele-
brar els dies 21, 22 i 23 d’octubre
de l’any passat a Manresa. La pre-
sentació dels resultats d’aquella
convocatòria serà a càrrec de Car-
les Riba, vicepresident de la Coor-
dinadora, i Oriol Fort, curador de
l’edició.

Després de la presentació del
llibre, els assistents podran escol-
tar la conferència La transició
energètica al Bages, que pronun-
ciarà Genís Riba, doctor enginyer
industrial per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.
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Un llibre que es presenta avui 
a Manresa recull les actes del
congrés «Recursos i territori»
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El poeta surienc Moisés Galin-
do (1963) presenta aquesta tarda
(19.30 h) el llibre Antes de que la
nada prevalezca (La Garúa), a la
llibreria Documenta de Barcelona
(carrer de Pau Claris, 144). L’obra
és la segona part d’una trilogia so-
bre la desaparició, que es va ini-
ciar el 2015 amb Las formas de la
nada (La isla de Siltolá).

Tot i que el 2011 va publicar Vi-
segrado Hotela la plataforma d’In-

ternet Parinacota Ediciones, no va
ser fins a quatre anys després que
Galindo va veure editat el seu pri-
mer poemari en paper. L’any pas-
sat va treure Aral, una obra deslli-
gada del projecte encetat amb Las
formas de la nadaperò que també
tractava sobre la idea de la desa-
parició a través del retrocés pro-
gressiu del mar ubicat entre el Ka-
zakhstan i l’Uzbekistan. 

La presentació de Antes de que
la nada prevalezca, oberta al pú-

blic, inclourà avui la intervenció
de José Antonio Jiménez, que va
compartir amb l’autor surienc
l’experiència de l’Aula de Poesia,
ja dissortadament desapareguda,
vinculada a la Universitat de Bar-
celona. 
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El surienc Moisés Galindo
parlarà del seu quart
poemari a Barcelona 

ARXIU PARTICULAR

Moisés Galindo

Generadors • Compressors d'aire • Talladores i perforadores de formigó i asfalt 
Proyectors de guix i morter • Bombes, calefacció i deshumi�cadors

Martells i maquinària portàtil • Màquines de neteja • Jardineria i forestal • Etc...

LLOGUER I VENDA DE MAQUINÀRIA
servei post-venda

Camí de la Cova, 3
Manresa (08241)

Tel. 93 875 22 99

CALEFACTORS PORTÀTILS
VENDA I LLOGUER

Bateries
des de

20€

DESGUACES DEL BAGES

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30

GESTOR 
AUTORITZAT 
N.: E-474.98

•  Gran estoc de recanvis d'automoció
• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus de vehicles
• Desballestament autoritzat per la DGT. 
 Tramitació de baixa IMMEDIATA
•  Repartiment gratuït de material 
 per a professionals

Tel. 659 66 02 58

VENDA DE LLENYAVENDA DE LLENYA

Venda tot l’any
Servei ràpid i eficient

Comprovant de pes des de 50 kg fins a 26 tones

Repartiment des de la zona del Bages,
demani pressupost sense compromís

MANRESA
SEGONA MÀ

Compra i venda d'articles 
nous i de 2a mà

C/ Trieta, 1-3 (cantonada cra. Pont de Vilomara)
 Manresa - Tel. 610 94 03 62

300 m2 de botiga
Fem empenyoraments

GUIA DE 
SERVEIS 

PRÀCTICS

OFERTA
CUINA
5990€

OFERTA
BANY
2590€

Cra. de Vic, 76 Manresa - Tel. 93 836 21 66 - tug-dug@hotmail.com

TUG DUGReformes integrals

Projectes d’interiorisme

CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA 750 €


