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Agenda

d’Entrada
ACTIVITATS
Tots Sants
CASTELLBELL I EL VILAR

«Bosc de la por»  Dissabte, a
partir de les 20 h, sortida des de
la piscina municipal del recorregut terrorífic a càrrec de l’Agrupació Teatral i Cultural de Castellbell i el Vilar. Preu: 3 euros. Hi
haurà servei de bar.

a càrrec de Joan Mas. Cicle de
xerrades i projeccions de viatges, organitzat conjuntament
amb el FAES.

DESTAQUEM
ARXIU/MARTA PICH

Llengua
IGUALADA
Presentació de Parelles lingüístiques  Avui, a les 18 h, a
la Biblioteca Central. El projecte
consisteix en crear parelles formades per un voluntri que parla
català i un aprenent. Les inscripcions es poden fer a www.vxl.cat,
a allobet@cpnl.cat o al 93 804
88 99.

VILADA

Correllengua  Diumenge, a
les 12 h, al Casal Pirinenc, presentació del llibre Xirinacs, el
profetisme radical i noviolent,
amb el seu autor, Lluís Busquets
Grabulosa. Exposició: Xirinacs, la
resistència i la consciència, cedida per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.

Educació
LA SEU D’URGELL
2a Jornada pedagògica de joc i
educació  Dissabte, a la Salle
de la Seu d’Urgell, formació de
10 hores certificada per l’ICEEDL: experiències del món de la
gamificació i l’aprenentatge basat en jocs i tallers. Informació:
https://salleseu.wixsite.com/joceducaciopirineu.

Xerrades

CALAF

«Coneixes la Viquipèdia?» 
Avui, a les 17 h, a la biblioteca
S.V. Casajuana. Xerrada i taller a
càrrec de Quintí Canals.

Capella del centre cívic  Exposició El sentiment de la urgència, gravats, pintures i videoarts
de Jordina Ros i Pere Estadella.
Fins al 7 de novembre.

Sardanes

CALDERS
CALAF

Sardanes enllaunades  Diumenge, a les 12.30 h, al Cafè del
Casal. Ballada amb mitjans mecànics acompanyada de vermut
artesà. Entrada lliure. Organització: Sardanistes de Calaf.

Balls

«Construcció de la República
Catalana»  Avui, a les 19.30 h,
a la sala Sindicat. Conferènciacol·loqui a càrrec de Vicent Partal, director del diari digital Vilaweb.

CASTELLCIR
«Què en saps del Moianès?
Què ha passat des que som comarca?»  Dissabte, a les
18.30 h, a la sala Sant Jordi
(ajuntament). Xerrada a càrrec
de Glòria Mascaró, metgessa; i
Marta Purtí, gerent del Consell
Comarcal del Moianès.

MANRESA
Cicle: «Divendres de ciència»
 Avui, a les 20 h, a la sala d’actes del Casino. En el nom del
pare. Cognoms i cromosoma Y,
amb Francesc Calafell. Organització: Agrupació Astronòmica i
Centre Cultural el Casino.

SALLENT
«Sallentins voltant pel món»
 Avui, a les 20 h, a la biblioteca
Sant Antoni Maria Claret. L’Arieja, tan a prop i tant desconegut,

MANRESA

«Coincidències insòlites: el pintor Antoni Viladomat i la tècnica»  Al Museu Comarcal es pot
visitar, fins a l’11 de març, una mostra que analitza el pintor clau del barroc català des del punt de
vista dels materials i la tècnica. Ha portat a la ciutat Rapte de sant Ignasi a l’hospital de Manresa.

ARTÉS

Sala Dos de Gener  Diumenge, a les 18 h, ball amb Fernando.

AVIÀ

Ateneu  Diumenge, de 18.30 a
22 h, ball amb Lucky Luck. Entrades: 5 euros.
Casal de la Gent Gran  Avui, a
les 17 h, ball amb Doble Perfil.
Organització: Associació dels
Ametllers.

CALLÚS

Casal del Poble  Diumenge, a
les 18 h, ball amb duo Rico Rico.
Reserves: 636 78 50 49.

MANRESA

Casal d’avis La Nostra Llar 
Avui, a les 17 h, ball amb Pere
Rico.
Casal de Viladordis  Diumenge, a les 18 h, ball amb Joan Vilandeny. Reserves de taula: 679
533 727.
Màrius 2000  Diumenge, a
les 18 h, ball amb Dj Miquel.

NAVARCLES

Esplai  Dissabte, a les 17 h,
ball amb Pep i Maria José.

NAVÀS

Club d’avis Diumenge, a les
18 h, ball amb David Swing.
Ateneu  Diumenge, a les
18.30 h, ball amb Andreu.

EL PONT DE VILOMARA

Centre cívic  Dissabte, a les
22.30 h, ball amb Almas Gemelas.

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

SANTPEDOR

Cal Llovet  Diumenge, a les 18
h, ball amb Josep Sáez. Organització: Club Handbol Santpedor.

tinal per visitar el Museu de Badalona, la Baetulo Romana i la
Casa dels Dofins. Inscripcions a
Viatges Massanés, a partir del
dilluns 6 de novembre per als
socis i a partir del dimecres 8 de
novembre per als no socis.

Cursos i tallers

SÚRIA
Caminada de Súria a Montserrat  Diumenge, a les 5.30 h, a
l’estació d’autobusos. Recorregut: 42 quilòmetres, amb opció
d’afegir-se a mit recorregut, a
l’Oller del Mas. Tornada en autocar. Inscripcions als establiments La Cantina i Janesports.
Preu: 10 euros. Més informació:
667 60 10 57 o 689 99 63 15. Organització: Centre Excursionista.

Excursions
BAGÀ
«Els Empedrats de Bor i mirador de Cap del Ras»  Diumenge, a les 8 h, trobada a la
plaça Catalunya. Excursió de mig
dia a càrrec de membres de la
Unió Excursionista de Catalunya
de Bagà. Se sortirà amb cotxes
propis. Itinerari: 12 km. Dificultat
mitjana. Informació: Centre del
Parc Natural del Cadí-Moixeró
(93 824 41 51).
«Les grans deus d’aigua del
Parc Natural del Cadí-Moixeró»  Diumenge 12 de novembre, a les 9 h, trobada al Centre
del Parc (carrer de la Vinya, 1).
Excursió de dia sencer a àrrec
d’Albert de Gràcia Lago, de MeteoPirineus Catalans i Nòrdic
Walking-Nòrdic Esport. Se sortirà amb cotxes propis i s’alternarà viatges amb vehicle i petites
excursions a peu. Preu: 6 euros; i
menors de 12 anys i jubilats, 5
euros. Informació: Centre del
Parc Natural del Cadí-Moixeró
(93 824 41 51).

ST. VICENÇ DE CASTELLET

Centre Cívic Xavier Jounou 
Diumenge, a les 19 h, ball amb
Jordi Caselles.

Sortida a la riera de Rajadell 
Diumenge, a càrrec del Centre
Excursionista Sant Vicenç de
Castellet. Més informació: 93
833 10 97.

Caminades

Sortides

MANRESA

MANRESA

17a Caminada popular Joan
Vila  Diumenge 12 de novembre, a les 8 h, sortida des del Mijac Sagrada Família (carrer Sant
Cristòfol, 44-46). Recorreguts:
11 i 19 km. Inscripcions anticipades: 8 euros; i 10 euros el dia de

Sortida a Badalona dels Amics
de l’Art Romànic del Bages 
Dissabte 18 de novembre, a les
9 h, sortida des de la plaça Infants en autocar. Es farà una segona parada al restaurant Wok a
la zona dels Dolors. Sortida ma-

SOLSONA

CACiS, Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de
la Calç  Exposició Germinacions, amb Irina Ruiz i Marco Ranieri Fins al 20 de febrer. Més
informació a www.cacis.cat. Per
a visites concertades: 93 830 91
59 o 646 60 15 80.

L’ESTANY

Casa de Cultura  Exposició del
pintor Jaume Crespiera.

El Coro  Exposició de pintures
dels alumnes del taller d’aquarel·la d’Oriol Olivé i Joan Carrió.
Oberta els dies 4, 5, 11 i 12 de
novembre, de 12 a 14 i de 18 a
20 h. Organització: GrupArt El
Coro.
Biblioteca Sant Valentí  Exposició El Bosc de contes, per
treballar la igualtat tot desfent
estereotips de gènere. Il·lustrada per Joan Turu. Des d’avui i
fins al 19 de novembre.

NAVÀS
Biblioteca Josep Mas i Carreras
 Exposició Cadires d’art, del
Col·lectiu Dones d’Art del Berguedà. Fins al 4 de novembre.

LA POBLA DE LILLET

la sortida. Inscripcions: www.caminadajv.tk o a l’Associació de
Veïns de la Sagrada Família (carrer Penedès, s/n, dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 19 h). El
preu inclou avituallaments, botifarrada i record. Organització:
Mijac Sagrada Família.

BALSARENY

OLVAN

BALSARENY

manresà Jordi Preñanosa. Fins
al 10 de novembre. De dilluns a
divendres, de 18 a 20.30 h.

NAVARCLES

ST. VICENÇ DE CASTELLET

MANRESA
«Passatge del terror de Manresa»  Dissabte, de 18 a 21.30
h, al carrer del Balç. Espectacle
de Xàldiga Taller de Festes i Carrer del Balç, amb una trentena
de figurants. No recomanat per
a menors de 8 anys. Entrades: 4
euros. A la venda a www.manresaturisme.cat i també al mateix
carrer del Balç.

Líban. Fins al 5 de novembre.
Exposició Excursions i activitats
de la UEC de Bagà, recull fotogràfic. Fins al 26 de novembre.

BAGÀ

«Parlem del codony»  Dissabte, a les 16 h, al Centre del
Parc del Cadí-Moixeró (carrer de
la Vinya, 1). Xerrada i elaboració
de codonyat, a càrrec de Susanna Rotllant i Ramon Casals, de
Melmelades l’Aranyonet. Preu: 6
euros (menors de 12 anys i jubilats, 5 euros). Informació i reserves: 973 37 00 30, 646 53 09 53.

ST. JOAN DE VILATORRADA

Gimnàs emocional  Del 6 de
novembre al 18 de juny, cada
dilluns de 10 a 11.30 h, a la sala
petita de Cal Gallifa. Amb Maria
Navarrete i Albert Bover. Inscripcions a Serveis a les Persones de
l’ajuntament.

Concursos
BAGÀ
ST. JULIÀ DE CERDANYOLA
15è Concurs de fotografia de la
Fia-faia  Per tal d’adaptar el
concurs a la festa i poder exposar les obres durant les diades
nadalenques, s’ha pres la decisió
d’avançar les dates del concurs a
partir d’enguany. El tema únic és
la festa de la Fia-faia i el seu context a Bagà o Sant Julià de Cerdanyola. El termini de recepció
de fotografies serà el 15 de novembre. Se’n poden presentar
un màxim de tres a concursfoto.arxiubergueda@gmail.com o
fer-les arribar a l’Arxiu Comarcal
del Berguedà.

CARDONA
2n Concurs de postals de Nadal  L’Ajuntament i la biblioteca Marc de Cardona convoquen
el concurs per escollir els dibuixos que il·lustraran la portada i
la contraportada de l’agenda de
les festes nadalenques. Les portades han de ser en mida A5 i en
disposició horitzontal. La cartolina i el sobre es poden recollir a
la biblioteca. Categories: de 6 a
8 anys i de 9 a 12 anys. Les dues
obres guanaydores rebran un
val de 50 euros per gastar a les
llibreries de la vila. Els participants poden lliurar el treball
fins al 17 de novembre.

MANRESA
Concurs per fer el pessebre de
Collbaix  El Centre Excursionista de la Comarca del Bages
convoca el concurs perquè es
participi en el disseny del pessebre d’enguany, que cada any
l’entitat col·loca al cim de Collbaix. Ha de ser de temàtica excursionista, de tamany i pes reduït i resistent a la meteorologia. La construcció va a càrrec de
l’autor i les despeses a càrrec del
CECB. Data límit de la construcció: 15 de desembre. El projecte
s’ha de presentar a la secretaria
del CECB o a info@cecb.cat
abans del 10 de novembre.
Més informació: www.cecb.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 al patrimoni artístic del cementiri de Manresa  Diumenge, a les 11 h, a
l’oficina de turisme. Organització: Oficina de Turisme de Manresa.

SANT BENET DE BAGES
Visita familiar: «Pa amb vi i
sucre»  Dissabtes, des del 21
d’octubre i fins al 2 de desembre,
a les 18 h, recorregut pensat per
a petits i gran que repassa els
mil anys d’història del monestir i
permet descobrir la seva màgia
amb els cinc sentits. Preu: 12,50
euros els adults i 8,50 euros els
infants. És imprescindible fer reserva prèvia. Informació i reserves: 93 875 94 01 o info@monstbenet.com.

Exposicions
ARTÉS
Complex Cultura de Cal Sitges
 Exposició de l’artista Rovira Giménez: color, moviment, dripping. Fins al 29 de novembre.

BAGÀ
Centre del Parc Natural del
Cadí-Moixeró  Exposició Els altres refugiats. Elaborada per estudiants i professors de la UPC
mostra el dia a dia dels refugiats
sirians als camps de Jordània i el

Biblioteca  Exposició Perseguint ombres, dibuixos i pintures
d’Elena Boix basades en la novel·la Ànima de Wajdi Mouawad.

Castell  Exposició d’art del pintor Llorenç Casas Anfruns. Entrada lliure. La mostra estarà
oberta fins l’any vinent, i només
cal demanar-ho al castell.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

PUIGCERDÀ

GIRONELLA

Monestir de Sant Llorenç  Exposició de Joan Arocas: El monestir dibuixat.  Exposició
15x15x15x15, d’Albert Novellon.
Inclou 15 pintures, 15 escultures,
15 ceràmiques i 15 fotografies.
Obert en horari d’espectacles i
activitats del monestir.

IGUALADA
Sala Municipal d’Exposicions
(Garcia Fossas, 2)  Exposició
retrospectiva de l’obra del dibuixant igualadí Toni Raja Enrich
(1946-2014). Fins al 12 de novembre. De dimarts a divendres, de 19 a 21; i dissabtes i diumenges, d’11 a 14 i de 18 a 21 h.
Biblioteca Central (sala d’exposicions)  Exposició Patrimoni
oblidat, memòria literària, que
mostra l’estret lligam entre territori i literatura. Inauguració avui,
a les 19 h, amb una visita guiada
a càrrec de Josep Santesmases i
un petit recital de textos literaris
a càrrec de Margarida Bernús.
Fins al 3 de novembre.
Biblioteca Central (punt dels
lectors)  Exposició UT Pictura
Poesis. Quadres d’Abraham Ayala. Fins al 3 de novembre.
Artèria, espai d’art i tallers
(Argent, 33)  Exposició de ceràmica Arquitectures i animals, de
Josep M. Baltà i Martí Baltà. Fins
al 2 de desembre.

MANRESA
Centre Cultural el Casino (Espai7)  Exposició dels quadres
de la subhasta contra el càncer.
Inauguració avui, a les 20 h.
Fins al 17 de novembre, de dimarts a diumenges i festius, de
18 a 21 h.
Foto Art (Sant Bartomeu, 50,
2n. Casal de les Escodines)  Exposició fotogràfica Nova Zelanda, de Miquel Cortadella, segon
premi del concurs social 2016.
Fins al 10 de novembre. Dimecres, de 10 a 20 h; i dijous, de
21.30 a 23 h.
Biblioteca del Casino  Exposició Fes llum al magatzem dels llibres, sobre poemes de J.V. Foix,
de Quim Domene. Fins al 15 de
novembre. 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.
Espai d’Art del Cercle Artístic
 Exposició de fotografies del

Arxiu Comarcal  Exposició fotogràfica Josep Bosom, escolapi
i fotògraf. Fins al 12 de gener.
Entrada lliure.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Biblioteca municipal  Exposició L’evolució d’un poble: història de Sant Fruitós de Bages.
Fins al 3 de novembre.

ST. JOAN DE VILATORRADA

Biblioteca Cal Gallifa  Exposició de pintura a càrrec de Jukar.
Fins a l’11 de novembre.

SÚRIA

Cal Balaguer del Porxo  Exposició Megalitisme a Catalunya.
Quan les pedres ens parlen. Fins
al 5 de novembre. Divendres,
dissabte i diumenge, d’11 a 14 h;
dissabtes de setembre i octubre,
també de 17 a 20 h; dissabtes de
novembre, de 16 1 8 h.

Museus
MANRESA

Museu Comarcal  Exposició
d’art i història. Sala Antoni Viladomat i Manalt (Barcelona,
1678-1755) i Sala Josep Mestres
Cabanes. Nova experiència museística sobre Sant Ignasi de
Loiola amb audició musical. 
Exposicions temporals: Xilografies. La fusta feta imatges!
L’auca dels oficis del taller dels
Abadal, segles XVII-XXI. Fins al
19 de novembre. Coincidències
insòlites: el pintor Antoni Viladomat i la tècnica. Fins a l’11 de
març. Via Sant Ignasi, 40. Horaris: dissabtes, de 10 a 14 h i de 17
a 20 h; diumenges, de 10 a 14 h;
de dimarts a divendres, visites
concertades. Entrada: 3 euros.
Menors de 16 anys i jubilats, gratuït. Cada primer diumenge de
mes, entrada gratuïta.

SOLSONA
Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona  Exposició d’arqueologia i art medieval. Exposició
temporal: En plen air. Tomàs
Boix. La pintura com a passió.
Fins al 26 de novembre. Plaça
Palau, 1. Horaris. Fins al 14 de
desembre: de dimecres a dissabte, d’11 a 18.30 h; diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Entrada: 4
euros.

