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d’Entrada

Agenda

ACTIVITATS
Taller de disseny i programació de videojocs  Dissabte, de
17.30 a 19 h, a la sala multimèdia
de la biblioteca de l’Ateneu Les
Bases. A partir d’11 anys.

MOIÀ

«Storytelling»  Dissabte, a
les 11 h, a l’Ateneu La Pólvora.
Festa de final de curs de Level
amb The wolf and the 7 goats,
conte en anglès per als més petits, i xocolatada.

Joves
IGUALADA
Taller intensiu de cinema dirigit a joves  L’Ateneu Igualadí
proposa un taller intensiu de cinema dirigit a joves de 14 a 18
anys, que es farà del 25 al 29 de
juny, de 9.30 a 13.30 h. L’objectiu és aprendre a escriure un
guió cinematogràfic, saber els
passos per afrontar un rodatge,
aprendre tècniques de direcció,
càmera i fotografia i conèixer els
principis bàsics del muntatge cinematogràfic. Es participarà en
el rodatge d’un videoclip. A carrec de David Casals-Roma, guionista i cineasta guanyador de
més de cent premis i professor
en escoles de cinema d’Espanya,
França i els Estats Units. Preu:
200 euros, amb la possibilitat de
fer el pagament fraccionat. Inscripcions: www.davidcasalsroma.com. Informació: info@davidcasals-roma.com.

MANRESA

12è Torneig de vòlei platja 
Des de dilluns i fins diumenge,
a la plaça Major. De dilluns a divendres, de 18.30 a 00 h; dissable, de 15 a 22 h; i diumenge, de
9 a 21 h. Els jugadors han de ser
majors de 16 anys. Els equips
han de ser mixtos i de 4 persones com a mínim. Hi ha dues categories: vermells (euips que no
juguen habitualment a vòlei) i
blaus (equips que hi juguen habitualment). Organització: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6.
Preu: 10 euros per persona. Places limitades. Inscripcions:
www.manresajove.cat.
2n Torneig júnior de vòlei platja  Des de dimarts i fins dissabte, a la plaça Major. De dimarts a divendres, de 17 a 18.30
h; i dissabte, de 15 a 20 h. Per a
jugadors de menys de 16 anys.
Els equips han de ser mixtos, i de
4 persones com a mínim. Preu:
20 euros per equip. Inscripcions:
www.manresajove.cat. Organització: Ajuntament i Vòlei 6.
Campus de vòleig platja  Des
de dimarts i fins divendres, de
9 a 12 h, al parc de la Seu i a la
plaça Major. Organització: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6.
Preu: 25 euros. Inscripcions:
www.manresajove.cat.

SANTPEDOR

Lokal de la Vila  Avui, a les
17.30 h, al Lokal de la Vila, bingo.
Dilluns, a les 18 h, torneig d’escacs.

Gastronomia
BERGA

3a GastroPirineus  Dilluns i
dimarts, al Berga Park Hotel,
jornades professionals de gastronomia i de la cuina dels Pirineus. Més informació a
www.gastropirineus.com. Dimarts, a les 19 h, a la vela del
passeig de la Indústria, sessió

magistral de cuina, amb tast per
als assistents, a càrrec del cuiner
amb estrella Michelin Francesc
Rovira, de la Fonda Xesc de
Gombrèn. Sessió oberta al públic, per a la qual cal inscripció
prèvia a l’Oficina de turisme del
Berguedà (93 822 15 00 o turisme@elbergueda.cat) o bé a Central de Reserves: www.berguedareserves.cat.

Balls
ARTÉS

Parc de Can Crusellas  Diumenge, a les 20 h, ball amb el
Pep. Gratuït. Servei de bar, amb
entrepans a la mitja part.

CALLÚS

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

GIRONELLA

Cal Bassacs  Diumenge, a les
19 h, a la pista poliesportiva, ball
amb Pep i Maria José trio. Hi
haurà servei de bar i entrepans.

MANRESA

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

NAVARCLES

Pista Vermella  Diumenge, a
les 19 h, ball amb Ostres Ostres.

NAVÀS

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

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

Cursos i tallers
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Taller-experiència: «Meditació
del temps present»  Avui, a
les 20 h, al monestir de Sant Llorenç. A càrrec de Roser Cascante. Preu: 6 euros. Inscripcions el
mateix dia, a partir de les 19 h.

Concursos
BIBLIOTEQUES
Concurs de microrelats «No
perdis el tren»  Les biblioteques del projecte Punts d’Informació Turística, amb la col·laboració de Renfe, organitzen el
concurs per a autors de més de
18 anys que vulguin guanyar un
passi interrail. Hi participen les
biblioteques: la Central d’Igualada, la Ramon Vinyes i Cluet de
Berga, la de Gironella, la Guillem
de Berguedà de Puig-reig, el bibliobús Pedraforca, la d’Artés, la
Marc de Cardona, la del Casino
de Manresa, la del Pont de Vilomara i Rocafort, la Cal Gallifa de
Sant Joan de Vilatorrada i la de
Moià. S’hi pot participar, fins al
30 de juny, a través de www.no-

FIRES I FESTES
BOLVIR
▶Aplec del Remei. Dissabte, a les 9 i a les 12 h,
missa a l’ermita del Remei. A les 12.40 h, audició
de sardanes i ball amb la cobla Genisenca. A les
18 h, ball de tarda.

PUIG-REIG
▶10a Festa dels Templers. Dissabte, a les 20 h,
a Cal Pons, sopar i servei de bar a càrrec de l’Associació de Veïns de la Colònia Pons. A les 21 h, a
l’església de la colònia, concert d’inauguració del
10è aniversari. La coral Sant Bartomeu de Casserres presentarà El llibre vermell de Montserrat. A
les 22 h, a la Torre Nova, sopar i ball folk a càrrec
de la Berguedana de Folklore Total.

SANT FRUITÓS DE BAGES
▶Festa Major de la Rosaleda. Dissabte, a les 21
h, sopar de revetlla i ball amb discoteca mòbil.
Diumenge, a les 19 h, cercavila dels Geganters i
Grallers de Sant Fruitós. A les 20 h, sopar de germanor, balls dels joves, sorteig i final de festa.
Programa complet a: www.santfruitos.cat.
▶Festa Major de Torroella de Baix. Avui, a les
17.30 h, classe magistral amb Verónica Merino. A
les 17.30 h, frankfurada. A les 18 h, festa de l’escuma. A les 22.30 h, discomòbil. Dissabte, a les 10
h, jocs de cucanya. A les 11 h, inflables aquàtics. A
les 14 h, El menjar del Portar. A les 17 h, gimcana.
A les 19 h, partits de solters/es contra casats/
ades. A les 23 h, ball amb el grup Bumerang. Diumenge, a les 9.30 h, missa. A les 10.30 h, xocolatada popular. A les 10.30 h, cercavila dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós. A les 13 h, Hora de
Perill. A les 18 h, exhibició d’alumnes de Fit-Dance
Anabel. A les 19 h, sopar, entrega de trofeus i fi de
festa. Programa a: www.santfruitos.cat.

SANT JOAN DE VILATORRADA
▶Festa major. Avui, de 20 a 22 h, amb sortida i
arribada davant de Cal Gallifa, visita guiada per
Sant Joan, a través dels elements que han configurat el poble. Cal confirmar l’assistència a
boschfm@santjoanvilatorrada.cat. A les 20 h, davant de la plaça de la Solidaritat, construcció de
la foguera: L’art efímer. A les 20 h, des del parc
Garcia Lorca, rua de colles (inscripcions a l’Espai
Jove). A les 23.30 h, al passeig del Riu, concert de
Raggatunning (versions) i sessió amb Gami DJ
(patxanga i reggaeton). Dissabte, a les 18 h, a la
zona esportiva, Gimkana Enguarrada. A les 19 h, a
la plaça Major, concert amb l’orquestra Nova Saturn. A les 20 h, entrada pel carrer Manresa de la

perdiseltren.cat, escrivint un microrelat sobre una fugida en
tren inspirada en imatges del territori, en català o castellà, i sense superar els 280 caràcters.

NAVÀS

3r Concurs de relats breus 
Amb la voluntat de fer més
atractiu el premi, enguany s’ha
decidit ampliar la dotació fins a
500 euros el primer premi, 300
euros el segon premi i 200 euros
el tercer premi. Tothom qui vulgui pot enviar els seus originals,
d’una extensió entre 2 i 6 pàgines, fins al 29 de juny per correu postal a l’Ajuntament de
Navàs. L’entrega de premis es
farà durant el mes d’octubre.
Més informació: www.navas.cat.

Visites
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.
Visita guiada «Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi»  Diumenge, a les 11 h, al
Museu Comarcal. Durada: 2 ho-

Flama del Canigó. A les 21.30 h, a la plaça de la
Solidaritat, lectura del manifest i encesa de la foguera. A les 22 h, des de l’espai foguera, inici del
Cercatasques amb la xaranga Màgic. A les 23.45
h, al passeig del Riu, concert del grup local El
Quinto Carajillo (rumba). A les 00 h, a la plaça
Major, ball amb l’orquestra Nova Saturn. A les
01.30 h, al passeig del Riu, concert d’Autoput
(versions) i sessió amb Carlos Cuenca DJ (de Pont
Aeri). Diumenge, a les 11.30 h, sortida des de
l’ajuntament, del seguici tradicional de Sant Joan:
geganters i grallers. A partir de les 12 h, a la plaça
Major, matinal de cultura popular, que acabarà
amb el Galop de Sant Joan. Amb la cobla de la
Ciutat de Granollers. A les 19 h, al passeig del Riu,
concert amb Miquel del Roig. A les 21.30 h, al parc
Catalunya, espectacle Cent anys d’il·lusions, a
càrrec d’entitats santjoanenques i amb la direcció
artística de Pere Font. Inclou un piromusical. A
les 00 h, a la plaça Major, ball amb La Salseta del
Poble Sec. Dilluns, a les 20 h, a la plaça Major, sopar a la fresca amb les truites del concurs i actuació de final de festa. Programa complet a:
www.santjoanvilatorrada.cat.

VILADA
▶Festa major. Avui, a les 18 h, inauguració de la
tómbola de Dones de Fàtima. A les 22 h, al parc
dels Gronxadors, cinema a la fresca: Coco, pel·lícula d’animació infantil (2017, 106 min). Dissabte, a les 10.30 h, al Bulder de la zona esportiva,
activitat d’escalada Dolça. a les 17 h, a la sala de
plens, inauguració de l’exposició d’imatges antigues de Vilada, organitzada per l’Associació de
Gent Gran. A les 20.30 h, al parc dels Gronxadors,
sopar popular. Preu: 4 euros. A les 22 h, revetlla
amb encesa de la foguera amb la Flama del Canigó, lectura de poemes i castell de focs. A les 22.30
h, concert amb Miquel del Roig, Apardalats i Al
Rescat. En acabar, DJ Kutal. Diumenge, a les
10.30 h, passada amb la xaranga Entrompats. A
les 11 h, missa en honor de Sant Joan, cantada per
la coral local Les Veus de Picancel. En acabar, cercavila amb els gegants i refrigeri per a tothom. A
les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes amb
la cobla Principal de Banyoles. A les 17.30 h, a la
plaça dels Gronxadors, espectacle de màgia a càrrec del Mag Lini. A les 19 h, al Local Cultural, concert i ball amb l’orquestra Swing Latino. A la mitja
part, pregó a càrrec de periodista Ernest Macià.
Dilluns, a les 17 h, al Local Cultural, homenatge a
la vellesa. Tot el programa complet a:
www.vilada.cat.

res. Organització: Oficina de Turisme de Manresa.

Exposicions
GIRONELLA

Biblioteca  Exposició Mots
...de sentits esquívols, de pintures de Marta Parera. Fins al 30
de juliol.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Monestir de Sant Llorenç  Exposició ArtSíntesis, de Rafel Canal. Diàleg entre el collage i l’art
pictòric.  Exposició Skultura,
de Jordi Tomàs.  Exposició Ombres, espais d’intimitat, de Tona
Gradailla. Obert en horari d’espectacles i activitats del monestir de Sant Llorenç.

IGUALADA
Biblioteca Central (punt dels
lectors)  Exposició Scrapbook:
molt més que papers, d’Alícia Artigas. Fins al 25 de juny.
La Gaspar, sala d’exposicions
 Exposició Gravat+Serigrafia,
mostra de treballs de l’alumnat
de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Fins al 30 de juny.
Ateneu Igualadí (vestíbul)  Exposició Taller d’Enquadernació
de l’Ateneu, 20 anys creant escola. Treballs, material d’arxui i fotografies del taller creatiu que
encapçala Maria Requesens.
Fins al 26 de juny.

MANRESA
Centre Cultural el Casino (sala
d’exposicions)  Exposició Nostàlgia, d’Aloaye Norris Adoro.
Fins al 24 de juny. Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 18
a 21 h. Entrada gratuïta.
Centre Cultural el Casino (Espai7)  Mostra de treballs fets a
les aules i tallers de la gent gran
de Manresa. Fins al 24 de juny.
Horari: de dimarts a diumenge,
de 18 a 21 h. Entrada gratuïta.
Espai Plana de l’Om  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 30 de juny. Organizació: Associació Catalana per
la Pau i Associació Memòria i
Història de Manresa.  Exposició interactiva Podries ser tu, sí,
tu, ideada per l’alumnat d’Economia i Filosofia de l’institut
Pius Font i Quer, en el marc del
projecte Enfortim Drets de la
FundiPau. Fins a l’1 de juliol.
Casa Lluvià (Arquitecte Oms, 5)
 Exposició Itineraris d’expressions, d’obres de l’arquitecte Josep Manuel Rigat. mostra una
trentena de peces agrupades en
itineraris o camins. Organització: delegació Bages-Berguedà
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fins al 15 de juliol. Horari: de dimecres a dissabte de
18 a 21 h. Gratuït.

Casal de les Escodines  Exposició Nova Zelanda, 30 fotografies de Miquel Cortedella. Organització: Foto Art. Fins al 30 de
juny. De dilluns a divendres, de
10 a 14 i de 16 a 21 h; i dissabtes,
de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Espai Jove Joan Amades (Sant
Blai, 14)  Exposició fotogràfica
Trencant el silenci. Organització:
Associació Lilium, Foto Art i
Ajuntament. Fins al 29 de juny.
Horari: dilluns, dimarts i dijous,
de 9 a 14 h; i de dilluns a divendres, de 16 a 19 h. Entrada lliure.
Casal de Joves La Kampana
(plaça Icària)  Exposició Ludorail: Jugant per Europa. De l’experiència de 22 joves que van
viatjar de Verona a Manresa. A
càrrec del CAE. Fins al 29 de
juny. De dilluns a divendres, de
17 a 20.30 h.
Biblioteca del Casino (vestíbul)
 Exposició Punts de llibre. Parella de fet. Fins al 30 de juny.
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.
Entrada gratuïta.
Llibreria Papasseit (Barcelona,
25)  Exposició Les flors d’Ofèlia,
estampacions amb tataki-zomé
(tècnica japonesa), a càrrec
d’Alèxia Lleonart. Fins al 28 de
juny. Horaris: dilluns, de 16.30 a
20 h; de dimarts a divendres, de
10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h; dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Espai d’Art del Cercle Artístic
(Barreres, 1)  Exposició d’obres
realitzades als tallers del Cercle.
Fins al 29 de juny. De dilluns a
dissabte, de 18 a 20.30 h.
El Taller (carrer de la Mel)  Exposició de pintures de Ramon Giralt. Des d’avui i fins al 20 de
juliol.
Nova Vella Sala (Na Bastardes,
15-17)  Exposició Nous colors,
d’Elisabet Salat. Fins a finals de
juny. Per a visites, cal contactar
amb la sala o l’autora (www.elisabetsalat.com).

MOIÀ

Biblioteca  Exposició de quadres dels alumnes de pintura de
l’Esplai. Durant tot el mes de
juny.

NAVARCLES
Capella romànica de Sant Bartomeu  Exposició de ceràmica
Llibertines, de Rosa Barbé i Jubert. Oberta els dies 23 i 24 de
juny, de 12 a 14 i de 19 a 21 h. Organització: Grupart Navarcles El
Coro i àrea de Cultura.
Biblioteca Sant Valentí  Exposició de pintures dels artistes
navarclins Reme i Abel (Desastre
natural) i Arnau Farré (Tastet
d’art). Fins al 29 de juny.
La Creueta Centre Cultural 
Exposició 15 anys del teatre-autidori i 5 anys de la Creueta. Fins a
lprincipi de juliol.

Local del carrer Major, 83  7a
exposició col·lectiva d’artistes al
carrer Major, a càrrec del Grup
3x3 Canal d’artistes. Oberta fins
al 26 de juny, de 19 a 22 h; i els
dies 24 i 25 de juny, de 10 a 13 h.
Casal de Gent Gran  Exposició
de les activitats manuals i artístiques. Fins al 30 de juny, d’11 a
13 i de 17 a 20 h. El dia 25 de
juny, tancat.

SANTPEDOR
Biblioteca Pare Ignasi Casanovas  Exposició Trajectòria d’escola verda dels Gallarets. Fins al
29 de juny.

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. Entrada gratuïta. 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.
Fins a l’1 de juliol, a l’Espai Cub.
Carrer Dr. Joan Mercader, s/n.
Horaris: dimarts i dimecres, de
10 a 14 h; dijous i divendres, de
10 a 14 h i de 16 a 18.30 h (sala
d’exposicions, fins a les 20 h);
dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 14 h. Entrades: 3,50 euros.
www.igualadaturisme.cat.

MANRESA

Museu de la Tècnica  Exposicions sobre La Sèquia i l’aigua i
La cinteria. Nova exposició permanent: Manresa (1814-1931),
l’època de la industrialització, a
càrrec de Fundació Independència i Progrés i Parc de la Sèquia.
 Exposició Vi_suals 18. Tempus
fugit, que mostra les obres artístiques realitzades en aquesta
mostra. Fins al 8 de juliol. Crta.
Santpedor, 55. Entrades: 5 euros;
i 3,5 euros amb descompte. Engrada gratuïta per als menors de
12 anys i docents. Horaris: de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h.
Diumenges, guiades a les 11.30h.
www.parcdelasequia.cat.

MONTSERRAT

Galeria Art³ (Ramon Cosp, 3) 
Exposició de pintures de l’artista
barcelonina Clara Duch. També
escultures i joies. Entrada lliure.
Fins al 23 de juny.

Museu  La col·lecció d’art i arqueologia obre cada dia de l’any.
Horaris: entre setmana, de 10 a
17.45 h; caps de setmana i festius, de 10 a 18.45 h. Entrada: 7
euros (inclou la visita a la col·lecció permanent i les temporals).
www.museudemontserrat.com.
 Exposicions temporals:
Muntanyes de l’ànima, de la ceramista Maria Bofill. A l’Espai
d’art Pere Pruna. Fins al 24 de
juny. Miralls de pedra, de l’artista valencià Enrique Asensi. 25
obres, entre escultures i pintures a la cera. A la Sala Pere Daura. Fins al 7 d’octubre.

ST. JOAN DE VILATORRADA

SOLSONA

PUIGCERDÀ

Local social de La Verbena 
Exposició de les fotografies del
concurs de Tres Tombs, de maquetes de Josep M. Millà i del
concurs de pintura ràpida. Inauguració dissabte, a les 17 h.
Oberta diumenge i dilluns, d’11
a 14 i de 18 a 21 h. Diumenge, a
les 14 h, lliurament de premis
dels concursos.

Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona  Exposició d’arqueologia i art medieval.  Exposició
temporal: Se’n parlave ... i n’hi
havie. Fins al 24 de juny. Plaça
Palau, 1. Horaris: de dimecres a
dissabte, d’11 a 18.30 h; diumenges i festius (excepte dilluns),
d’11 a 14 h. Entrada: 4 euros.
www.museusolsona.cat.

