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d’Entrada

Agenda

ACTIVITATS
França i els Estats Units. Preu:
200 euros, amb la possibilitat de
fer el pagament fraccionat. Descompte del 10% si la inscripció
es fa abans del 20 de juny. Inscripcions: www.davidcasalsroma.com. Informació: info@davidcasals-roma.com.

MANRESA

Macroescape  Dissabte, a les
20 h, a la plaça Major. Joc d’intel·ligència ideat per l’empresa
manresana Cocolisto, amb una
temàtica al voltant de la història
de Manresa, i amb el límit de 60
minuts per assolir la solució.
Adreçat a joves d’entre 14 i 35
anys, que hauran de participarhi en equips de 3, 4 o 5 persones.
Inscripcions gratuïtes, fins a exhaurir les places a www.cocolisto.com/macroescapemanresa.
S’organitza en el marc de la programació de Manresa Capital de
la Cultura Catalana 2018.

NAVARCLES

Esplai  Dissabte, a les 17 h,
ball amb Xavi de Duet de Nit.
Pista Vermella  Diumenge, a
les 19 h, ball amb Joan Vilandeny.

JAUME GRANDIA

NAVÀS

Club d’avis Dissabte, de 21 a
00 h, ball amb Marian’s. Diumenge, a les 18 h, ball amb Andreu. Tel. 93 839 24 82.

OLVAN

Ateneu  Diumenge, a les
18.30 h, ball-berenar amb Jordi
Bruch. A la mitja part, entrepà.

ST. BARTOMEU DEL GRAU

Teatre el Centre  Dissabte, a
les 22 h, ball amb Eclipse.

ST. VICENÇ DE CASTELLET
Esplai  Dissabte, a les 18 h,
ball amb Raül.

NAVARCLES
«Llibertines»  La capella romànica de Sant Bartomeu presenta una exposició de ceràmica de
l’artista manresana Rosa Barbé i Jubert. Les obres mostren diferents balls, tal com va comentar l’artista en l’acte inaugural. Es pot visitar els dies 16, 17, 23 i 24 de juny.—Jaume Grandia

SANTPEDOR

SANTPEDOR

Lokal de la Vila  Avui, a les
17.30 h, torneig de ping-pong.

Entitats

4à Marató de country  Dissabte, a les 19 h, a la pista poliesportiva. Organització: Associació Country Santpedor.

Solidaritat
MANRESA
Associació de Veïns de les
Cots, el Guix i la Pujada Roja 
Dissabte, a les 18 h, al local de
l’entitat veïnal (Sant Joan, 34),
celebració anticipada de la revetlla de Sant Joan amb berenar
dolcet i ball amb Arrels Músic.
Preu: 6 euros.

Xerrades

SÚRIA
25è aniversari de la campanya
«Mulla’t per l’esclerosi múltiple»  Dissabte, al bar Tropezón (plaça Santa Maria, 8), tapes
solidàries. A benefici dels infants
amb esclerosi múltiple. Vetllada
amenitzada amb música. Reserves: 93 177 55 27.

Medi ambient
MANRESA

«Vèncer la soledat»  Avui, a
les 19 h, a la sala de reunions del
Casino. Conferència de l’Associació Brahma Kumaris.

Gastronomia

CASTELLTERÇOL
Sortida botànica matinal al
Castellar  Dissabte, a les 9 h,
des de l’aparcament del CAP,
sortida a aquest espai de Granera. Organització: Flora Catalana
Moianès.

L’AMETLLA DE MEROLA
Dinar medieval per l’Any Oliba
 Dissabte, a les 13 h, a Logos
Berguedà (plaça de l’Església, 56). Oliba i el seu temps en 12
plats de cuina medieval. Preu: 35
euros, en format taula de tast.
Reserves: 93 820 41 93.

Balls
AVIÀ
La Plana (entre Gironella i Cal
Rosal)  Dissabte, a les 23 h, a
la vela, ball amb Pep i Maria José
Trio en el marc de la festa major.

BALSARENY

Casal de la Gent Gran  Avui, a
les 17 h, ball amb Andreu Jr. Organització: Ass. Els Ametllers.

CALLÚS

Casal del Poble  Diumenge, a
les 18 h, ball-berenar amb Sebastià. Reserves: 636 78 50 49.

MANRESA

Casal d’avis La Nostra Llar 
Avui, a les 17 h, ball amb Albert.
Organització: Associació de
Veïns de Valldaura.
Casal Gent Gran (Circumval·lació, 60)  Dissabte, a les 17 h,
ball amb Montse.
Casal de Viladordis  Diumenge, a les 18 h, ball amb Tercet Millenium. Reserves: 679 533 727.
Màrius 2.000  Diumenge, a
les 18 h, ball amb DJ Miquel. A
les 20 h, piscolabis. Reserves: 93
872 44 44 o 696 54 97 24.

MANRESA

DESTAQUEM

MANRESA
Matí de descoberta de la tortuga de rierol a la riera de Rajadell  Diumenge, de 9.30 a
12.30 h, trobada a l’escola pública Muntanya del Drac, al Xup.
Caminada interpretativa fins al
Gorg de les Escaletes, on es coneixerà l’hàbitat, costums i amenaces de la tortuga. Es farà un
cens de la població. Activitat
gratuïta. Organització: Projecte
Mauremys Bages i Meandre.

FIRES I FESTES
AVIÀ
▶Festa Major de la Plana. Dissabte, a les 20.30
h, sopar de festa major. A les 23 h, ball amb Pep i
María José. Diumenge, a les 9 h, missa de germanor amb la coral Santa Maria d’Avià. Tot seguit,
xocolata i coca per a tothom. A les 17 h, jocs de
cucanya. A les 19.30 h, ball amb Lucky Luke. Tots
els actes es faran a la vela de la festa major.

BALSARENY
▶6a Trobada de gegants. Dissabte, durant tot
el dia. A càrrec d’Els K + sonen.
▶Shopping Night. Dissabte, a partir de les 20 h,
a la plaça de la Mel. Comerç a la fresca.

IGUALADA
▶Festa del barri de les Flors. Dissabte, a les 10
h, al carrer de les Gardènies, 2n torneig de partides ràpides d’escacs i tallers de manualitats per a
infants. A les 12.30 h, concert-vermut amb el grup
de grallers Aula de Sons. A les 17.30 h, berenar de
xocolata i coca per a la quitxalla i activitat Let’s
cook, per aprendre a cuinar en anglès. A les 19.30
h, classe magistral de hip-hop, a càrrec de l’Aula
Dansa. A les 21.30 h, sopar popular. Preu: 8 euros.
Amenitzat per l’espectacle Tu mago, d’humor i
màgia. A les 23.30 h, ball amb el trio igualadí
Som-hi Band. Organització: Associació de Veïns
del barri de les Flors.

MANRESA
▶11a Trobada de col·leccionistes de plaques
de cava. Dissabte, de 10 a 13.30 h, al Quiosc del
Quimet, al passeig Pere III. Hi haurà placa especial de la trobada i sorteig d’un lot de vins i plaques. Organització: DiVinus Dimecres.

Alliberament d’una parella
d’eriçons  Dissabte, a les 10
h, trobada a l’escola bressol Els
Gallarets per anar a fer l’alliberament al pla de les Abelles.

Excursions

SANT JOAN DE VILATORRADA

BALSARENY
Centre Excursionista Balsareny  Avui, a les 21 h, a la Sala
Petita del Sindicat, projecció de
l’audiovisual sobre les muntanyes del Pakistan.

▶Festa Major Infantil. Avui, a les 18 h, cercavila
de colors, amb inici a l’avinguda Montserrat (institut Quercus) i fins a la plaça del Sidral (plaça de
l’Església). Tot seguit, a la plaça Major, pluja de
confeti. Al pati de la ludoteca, sopar a la fresca. A
les 22 h, a cal Gallifa, ball disco. Dissabte, a les 17
h, a la plaça Major, merengada, ensabonada, ruixada i piscina de xocolata. En fer-se fosc, al parc

▶Festa major de Sant Quirze i Santa Júlia. Dissabte, a les 12 h, a l’església, missa. A les 13 h,
aperitiu al parc de l’Aigua. A les 14 h, al centre cívic Parc de l’Aigua, dinar popular. Diumenge, a
les 11 h, al parc de l’Aigua, 2n concurs infantil de
dibuix ràpid. Inscripció gratuïta (10 h) i oberta a
tothom fins a 15 anys. Pica-pica i obsequi.

▶Festa major. Dissabte, a les 17.30 h, al local
cultural, espectacle musical La màgia de l’animació, a càrrec de la ZER Berguedà Centre ViladaBorredà. A les 19 h, a l’església parroquial de Sant
Joan, Concert de Primavera a càrrec de la coral
Les Veus del Picancel de Vilada i la coral Arrels de
Montmajor. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, Liceu a la Fresca, amb la projecció de l’òpera Manon Lescaut. Diumenge, a les 12 h, al Casal Pirinenc, presentació del llibre On eres l’1 d’octubre?
De l’orgull a la indignació, a càrrec del periodista
Quico Sallés, autor del llibre. A les 18.30 h, al local
cultural, representació de la comèdia dramàtica
Glòria, a càrrec de l’Agrupació Teatral Avianesa.
Entrades: 4 euros.

SÚRIA
▶Súriatrastos. Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i
venda d’objectes de segona mà.

NAVARCLES
Centre Excursionista de Navarcles  Dissabte, a les 7 h,
trobada a la plaça Dr. Fleming
(Baviera). Sortida Camí de Ronda, a la Costa Brava. Cal inscripció a cenavarcles@gmail.com.

ST. VICENÇ DE CASTELLET
Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet  Diumenge,

sortida al Pic de Bassegoda, secció muntanya. Informació: 93
833 10 97.
Sortida: «Pedra i natura a
Sant Pere de Vallhonesta» 
Diumenge, de 10 a 13.30 h, trobada a la plaça de l’Ajuntament.
Gratuït, amb inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: Punt

d’Informació de Sant Vicenç de
Castellet (p.santllorenc.santvi@diba.cat).

Cursos i tallers
ARTÉS

Visites

Taller de ratafia  Dissabte,
de 10 a 13 h, a l’Espai Artium

(Rocafort, 44). A càrrec de Maria
Estruch i Núria Puigdellívol. Se
sortirà a les 10 des del pati del
Celler Cooperatiu per anar al
bosc a recollir les herbes i després es farà l’elaboració a l’altell
de l’Espai Artium. Preu: 5 euros.
Reserves: 93 830 53 25 o artium@cavesartium.com.

motiu del Dia Mundial dedicat al
Bon Tracte a les Persones Grans
es faran intervencions en l’espai
públic mitjançant lones situades
a diferents façanes relacionades
amb les persones que han explicat les seves històries. A partir
de les 16 h, els autors i autores
guiaran un recorregut comentat
que partirà de l’Escola d’Art.
Biblioteca del Casino (vestíbul)
 Exposició del 12è concurs de
fotografia ACR. Armats de Manresa 2018. Fins avui. Horari: dilluns, de 16 a 20.30 h; de dimarts
a divendres, de 10 a 20.30 h; i
dissabtes, d’11 a 19 h.
Complex del Congost (vestíbul)
 Exposició Actuem amb Energia, en el marc de la Setmana
Europea de l’Energia Sostenible.
Fins avui.

NAVARCLES
MANRESA
Visita guiada «Manresa, cor
de Catalunya»  Dissabte, a
les 11 h, sortida de l’Oficina de
Turisme (plaça Major, 10). Informació i inscripcions: 93 878 40
90 o turisme@ajmanresa.cat.
Visita guiada a la Torre Lluvià
 Diumenge, de 10 a 14 h, a la
Torre Lluvià. Organització: Oficina de Turisme de Manresa.

Exposicions
BERGA

Pavelló de Suècia  Exposició
fotogràfica Patum, de Deseuras.
Fins al 18 de juny. Oberta els
feiners de 9 a 14 h.

CASTELLTERÇOL

Sala de lectura  Exposició del
projecte fotogràfic a càrrec
d’alumnes de l’institut-escola
Ramona Calvet i presentació del
Memorial Àngels Furest. Inauguració dissabte, a les 20 h.

IGUALADA
Biblioteca Central (sala d’exposicions)  Exposició Els monstres dels llibres. Fins avui.

SANT QUIRZE SAFAJA

VILADA
NAVARCLES
▶Festa de Sant Bartomeu. Avui, a les 18 h, a la
pista coberta de l’Escola Catalunya, parc d’inflables per a totes les edats i espectacle infantil. A
les 23.30 h, festa disco Love 90, amb l’actuació de
Sònia i Selena. Dissabte, a les 20 h, a la pista coberta de l’Escola Catalunya, botifarrada popular.
A les 22 h, gala de festes 2018, amb l’actuació de
Sharane (Mi cara no me suena todavía) i Karla
Show. A les 00 h, discomòbil amb Jordi XY dj.

SANTPEDOR

Catalunya, correfoc infantil i, en acabar, correfoc
al parc amb l’espectacle Foc Foc Crema, amb Reis
del So, Big Band de l’Escola Municipal de Música i
Aula de les Arts de Carrer. Diumenge, a les 10 h,
al parc Catalunya, La tira al parc: tallers de gegants i danses de La Verbena, Ampans, Club d’Escacs Sant Joan, inflables.... La Megatómbola. A les
12.30 h, espectacle de cloenda Vivint els 30 anys!,
a càrrec de l’Aula de les Arts de Carrer. Tot seguit,
a Cal Gallifa, vermut. Organització: El Sidral.
▶Festa major. Dissabte, a les 12 h, a la llibreria
El Racó de les Paraules, presentació del llibre Diario de pensamientos y sentimientos de una loca
insumisa y rebelde, a càrrec de l’autora, Sandra
Parra López. A les 20 h, inauguració de la 7a exposició col·lectiva d’artistes al carrer Major (local
del número 83), a càrrec del Grup 3x3 Canal d’artistes. Obres de Pepita Urgell, Antonio Ramos,
Jordi Torreguitart i Rossend Gubianes. Oberta
també del 16 al 26 de juny, de 19 a 22 h; i els dies
17, 24 i 25 de juny, de 10 a 13 h. A les 20 h, a la capella del Mas Sant Joan, concert de la coral Czarda i la coral de Sant Quirze. Diumenge, a les 19 h,
a la plaça Major, audició de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Organització: Associació Sardanista Bon Rotllo.

El Taller del Jardí (Hospital, 18)
 L’oferta de tallers de natura i
creativitat: Espelmes i ambientadors naturals amb lavanda,
dissabte, de 10 a 13 h. Informació: www.eltallerdeljardi.com.
Curs: «La farmaciola natural
per a l’estiu»  L’associació
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics ha programat el curs
amb l’objectiu d’ensenyar a fer
remeis indicats per a l’època estiuenca. Anirà a càrrec de Marta
Dubreuil, biòloga i doctora en
ecologia, i es farà les tardes dels
dimarts 19 i 26 de juny (de 17 a
20 h). Preu: 80 euros. Descomptes i inscripcions a associaciolera.org.

MANRESA
Centre Cultural el Casino (Espai7)  Mostra de treballs fets a
les aules i tallers de la gent gran
de Manresa. Organització: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa. Des d’avui i
fins al 24 de juny. Horari: de dimarts a diumenge, de 18 a 21 h.
Entrada gratuïta.
Espai 1522  Exposició Refugiades de lluny i de prop, que recull
el paral·lelisme entre la vida de
les dones que escapen del conflicte de Síria i les que van ser
acollides a la Maternitat d’Elna.
Fins al 17 de juny. A la Plana de
l’Om, del 18 al 30 de juny. Organizació: Associació Catalana per
la Pau i Associació Memòria i
Història de Manresa.
Casa Lluvià (Arquitecte Oms, 5)
 Exposició Itineraris d’expressions, d’obres de l’arquitecte Josep Manuel Rigat. Organització:
delegació Bages-Berguedà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Avui, a les 20 h, inauguració. Fins al 15 de juliol. Dimecres a dissabte de 18 a 21 h.
Escola d’Art (Infants, 2)  Exposició dels llibres d’artista, treballs realitzats en el projecte Art
k’suma. Alumnes de l’Escola
d’Art i persones grans de Manresa han il·lustrat vivències i records. Fins avui, de 8 a 14 i de 15
a 21 h. Entrada lliure. Avui, tot el
dia, activitat: Explica’m una història, en el marc d’Estiu Jove. En

Capella romànica de Sant Bartomeu  Exposició de ceràmica
Llibertines, de Rosa Barbé i Jubert. Oberta els dies 16, 17, 23 i
24 de juny, de 12 a 14 i de 19 a 21
h. Organització: Grupart Navarcles El Coro i àrea de Cultura.

PINEDA DE BAGES
D’Art al Jardí (Casa FornellsUró, carretera de Santpedor, 5)
 Exposició d’art solidari, amb
mercat i subhasta a benefici de
la campanya Posem-hi el cor
d’Althaia per al nou hospital de
dia d’oncologia, organitzada per
D’Art al Jardí i Assegurances Pujol. Obert dissabte i diumenge,
d’11.30 a 13.30 i de 18 a 20 h.
Diumenge, a les 18 h, actuació
de Cromàtics, grup vocal del
Conservatori de Música de Manresa. A les 19 h, subhasta solidària d’art.

SALLENT
Biblioteca Sant Antoni Maria
Claret  Exposició La biblioteca
al laberint, de fotografies de
gran format de Martí Ribas, inspirades en el conte La biblioteca
de Babel, de Jorge Luis Borges.
Fins avui.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Biblioteca municipal  Exposició fotogràfica 20 anys treballant per a la protecció a la infància i l’adolescència. Una mirada
a través de l’objectiu, cedida per
Foto Art Manresa. Fins avui. Horari: de dilluns a divendres, de
15.30 a 20.30 h; i dimecres i dissabtes de 10 a 13 h.

Museus
IGUALADA
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia  Exposició permanent sobre el procés
de treball de la pell.  Exposicions temporals: Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni català. Fins al 24 de juny. El
jardí de les delícies, de treballs
en pell amb la tècnica japonesa
shibori, a càrrec d’alumnes de
l’escola d’art Gaspar Camps.
Fins al 24 de juny. Exposició
col·lectiva ImpulsART, de joves
d’artistes d’Igualada, organitzada amb pressupost participatiu
jove. Des d’avui i fins a l’1 de
juliol, a l’Espai Cub.

MANRESA

Museu de la Tècnica  Exposició temporal Vi_suals 18. Tempus
fugit. Inauguració dissabte, a
les 12 h, amb la presència dels
artistes participants. Fins al 8
de juliol.

