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Mostra d’arquitectura a la casa Lluvià
REDACCIÓ | MANRESA

La casa Lluvià, seu de la delegació del Bages-Berguedà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, exposa ﬁns al 16 de desembre les obres presentades, seleccionades i
guardonades en la 7a Mostra d’Arquitectura de les Comarques Cen-

trals. La convocatòria s’inclou en
el programa de l’entitat mare de divulgació del fet arquitectònic. L’entrada és lliure, de dilluns a dijous,
de 10 a 13 h i de 15 a 16.30 h, i els
divendres, de 10 a 13 h.
La 7a edició va incloure 63
obres acabades entre l’1 de gener

del 2011 i el 31 de desembre del
2015: 21 al Bages, 18 a Osona, 9 al
Berguedà, 8 a l’Anoia, 6 al Solsonès
i 1 al Moianès. El jurat va lliurar
mencions a la biblioteca de Sant
Vicenç de Castellet, Centre Cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, CTM, Centre Tec-

nològic de Manresa, casa a Muntanyola, habitatge ecosostenible a
Cantonigròs, auditori al convent de
Sant Francesc a Santpedor, biblioteca comarcal de Solsona, espai per a la sala de vetlla a Bagà, Ca
l’Arpellot de Gironella i el nou accés al centre històric de Gironella.
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Raimon: «me’n
vaig ara, que em
trobo bé, per
deixar un bon
record»
 El cantautor valencià

s’acomiadarà amb dotze
concerts el proper mes de
maig al Palau de la Música
ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Solsona, 5 de novembre, 13 h
Amb
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VINE A CAMINAR
T’ESPEREM AMB EL TEU GOS a la Caminada
Solidària. Sortejarem regals entre tots
els participants (Circuit running 3,3 km)

Raimon, ahir al Palau
EFE | BARCELONA

PREU 3 €
LA RECAPTACIÓ SERÀ PER A ADAS,
la Protectora de Solsona

VENDA DE TIQUETS
PODRÀS COMPRAR la teva participació a través
de cuponisimo.regio7.cat o el mateix dia a l’estand de Regió7

VINE A PROVAR
LA CLÍNICA VETER-7 DEIXARÀ ARNESOS
PER TESTAR. Si no véns amb el teu gos, hi haurà
uns convidats molt especials

Col·laboren:

DINS LA FIRA SPORTEST I PASSOS DE GEGANT

El cantautor valencià Raimon va
dir ahir que ha decidit retirar-se
dels escenaris «ara» que es troba
«bé de veu», perquè vol «deixar un
bon record» i, com diuen els italians, «ﬁnire in bellezza». En roda
de premsa, el cantant de Xàtiva va
assegurar que se’n va «estimant l’oﬁci» i el seu públic, del qual s’acomiadarà en els dotze recitals programats per al maig del 2017 al Palau de la Música Catalana, de Barcelona. Els concerts tindran lloc els
quatre caps de setmana del mes,
els dies 5, 6 i 7; 12, 13 i 14; 19, 20 i
21, i 26, 27 i 28. Després, Raimon
pretén «retirar-se de la vida pública» i dedicar-se a «la lectura, a fer
vida de ciutadà i a ser espectador
dels altres».
Als 75 anys d’edat, Raimon Pelegero Sanchis, conegut artísticament com a Raimon, és un dels
màxims exponents de la Nova
Cançó i símbol de la cançó protesta
en català durant els anys de la
dictadura franquista, quan va popularitzar temes com Al vent, Jo
vinc d’un silenci i Diguem no.
El cantant va assegurar que no
tornarà a pujar a cap escenari i probablement tampoc no gravarà cap
altre disc d’estudi perquè compon
«una cançó cada dos o tres anys»
i no creu que la vida li regali el
temps necessari per fer prou cançons per editar un nou àlbum.
«Entre el meu últim disc i l’anterior
van passar onze anys, i d’aquí a
onze anys jo en tindré 87. No em
veig a aquesta edat presentant un
disc». Tot i això, Raimon va revelar que té «dues o tres cançons noves» i que «potser les gravaré en directe» durant els recitals del Palau,
però si després compon alguna
cosa, «potser la donaré a algú perquè la gravi». Va avisar, però, que
no vol fer pronòstics de futur.

