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CULTURES

AGENDA D’ACTIVITATS
Museu de la Tècnica, activitat
familiar que consistirà a fer
castanyes de cinta. Preu: 1,50
euros.
Dissabtes Infantils  Avui, a
les 12 h, a la botiga Abacus
Manresa (Barreres, 22). Activitat Diverteix-te en el taller de
jocs!
«Pallassos sense Fronteres, 20 anys»  Diumenge,
a les 18 h, a la Sala Gran del
teatre Kursaal. Gala de circ
amb Tortell Poltrona i altres artistes de circ, pallassos i animadors del Bages i d’altres indrets del país que han participat en expedicions. Les entrades seran donatiu a l’organització perquè continui la tasca
voluntària. Entrades: 10 euros.
A la venda a taquilles, a
www.kursaal.cat o al 93 872
36 36.

Balls
ARTÉS
Sala Dos de Gener (Cal Sitjes)
 Diumenge, a les 18 h, ball
amb Marc Anglarill. A les 17 h,
bingo gratuït.
AVIÀ
Local Avianès  Diumenge,
a les 18.30 h, ball amb Jordi
Bruch. Informació i reserves:
607 94 68 25.
L’Ateneu  Diumenge, a les
18.30 h, ball amb Josep Maria i
Yolanda.
MANRESA
Casal Gent Gran Manresa
(Circumval·lació, 60)  Avui, a
les 17 h, ball amb Yolanda i Josep Maria.
Sala Assúcar (Ausiàs March,
27)  Avui, de 00 a 04 h, ball
amb música variada. Tel. 93
872 44 44.
Màrius 2000 (Ausiàs March,
27)  Avui, a les 23 h, ball
amb DJ Miquel i Raül. Diumenge, a les 18 h, ball amb DJ Miquel. A les 21 h, obsequi d’un
piscolabis. 93 872 44 44.
Casal de Viladordis  Diumenge, a les 18 h, ball amb
Els Lucky Luck. Reserves: 679
533 727.
NAVARCLES
L’Esplai  Avui, a les 17 h,
castanyada i ball amb l’Enric
vocalista.
NAVÀS
Club d’avis  Diumenge, de
18 a 21 h, ball amb Raül. Preu:
5 euros.
EL PONT DE VILOMARA
Centre Cívic Evaristo de la
Torre  Avui, a les 22.30 h,
ball amb Jordi Bruch.
PUIG-REIG
Siroko  Avui, a les 22 h, ball
amb Ostres Ostres. Diumenge, a les 18.30 h, ball amb Ostres Ostres.
SALLENT
Casal de Fussimanya 
Avui, de 18 a 20.30 h, ball
amb Fernando. Preu: 5 euros,
amb berenar. Organització: Associació de Veïns Verge de
Fussimanya.
SANT FRUITÓS DE BAGES
L’Esplai de la Gent Gran 
Avui, a les 18 h, ball amb Vicenç. Reserves: 93 878 86 88.

SANT JOAN DE VILATORRADA
Cal Gallifa  Diumenge, a les
18 h, ball amb Dolce Vita. Organització: Associació de Balls
de Saló.
SANT MARTÍ DE TORROELLA
Sala polivalent  Diumenge, a les 18 h, ball-berenar
amb Duo Alma. Reserves: 93
872 17 68. Els balls del Casal
de Callús, on es fan obres d’insonorització, es traslladen a
Sant Martí.
SANTPEDOR
Cal Llovet  Diumenge, a les
18 h, ball a càrrec de De Gala.
Organització: Club Recreatiu
Santpedor-petanca.

Sardanes
CALAF
Sardanes enllaunades 
Diumenge, a les 13 h, al Cafè
del Casal. Ballada de sardanes.
Activitat gratuïta. Vermut amb
patates o olives: 2 euros.

Castells
SÚRIA
6a Diada dels Salats  Avui,
a les 16.30 h, a la plaça Major
del Poble Vell, actuació castellera dels Castellers de Berga,
els Tirallongues de Manresa i
els Salats de Súria. En acabar,
sopar per a les colles. A les
23.30 h, al local dels Salats,
concert obert a tothom amb
els grups Maystard, Tio Tirito i
Séptimo A.

Gastronomia
L’AMETLLA DE MEROLA
Sopar temàtic: «Carmen»
de Georges Bizet  Avui, a
les 18.30 h, al Logos Berguedà. Preu: 29 euros, activitat i
sopar. 93 820 41 93.
NAVÀS
Navàs T’APAssiona  Campanya promoguda per l’Ajuntament en la qual tretze establiments de Navàs ofereixen
26 tapes elaborades, que es
poden acompanyar amb vins
del celler Oller del Mas. Preu
de tapa i copa: 3 euros. Fins al
8 de desembre.
SANT BENET DE BAGES
Taller «Dolços de tardor» 
Avui i diumenge, de 12 a
14.30 h, a la cuina infantil de
la Fundació Alícia a Món Sant
Benet. Preu: 4 euros els adults
i 8,50 euros els nens. Cal reserva prèvia. Informació i reserves al 93 875 94 01 i
info@monstbenet.com. Els
nens han d'anar acompanyats
d'un adult. Receptes dolces
aprofitant els fruits de tardor:
castanyes, ametlles, nous, figues seques, moniatos... De 5
a 15 anys.

Astronomia
NAVÀS
Trobada d’aficionats i amics
de l’astronomia  Avui, des
de la posta de sol i durant tota
la nit, esdeveniment FOSCA:

Finestra per Observar els Secrets del Cel i els Astres, que
AstroAmics. Enguany s’espera
poder veure el cometa ISON.
La trobada serà, a les 16 h, a
l’entrada de Navàs (sortida 71
de la C-16. Primera parada de
bus). Es decidirà anar a Fumanya, al Pre-Pirineu, o bé a
Sant Pau de Pinós. La data i el
lloc podrien variar en funció de
la meteorologia. És previst
arribar al lloc abans de les
17.30 h, per poder muntar els
telescopis amb llum de dia.
Obert a tothom i gratuït.

Excursions
MANRESA
Itinerari de descoberta de la
Sèquia  Diumenge, de 10 a
13 h, sortida, en cotxe, des del
parc de l’Agulla per a la visita
de El CAT de Sallent, l’aiguamoll de la Corbatera i el Mas de
les Coves. Caminada d’unes 3
hores de durada, apta per a
tota la família. Cal anar ben
calçat, portar aigua i el cotxe.
Preu: 7 euros (menors de 12
anys gratuït). Més informació:
93 877 22 31 o info@parcdelasequia.cat.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Sortida del Centre Excursionista  Diumenge, sortida a
Sant Cugat del Racó. Més informació: 93 833 10 97.

Cursos i tallers
CALAF
Curs de teatre per a joves 
El curs, per a joves a partir de
10 anys, es farà els dissabtes,
de 16 a 18 h, al Casal de Calaf.
S’iniciarà el 9 de novembre.
Preu: 50 euros el trimestre.
Inscripcions: 655 82 65 89 o
casaldecalaf@gmail.com.
CALLÚS
2n Taller de Teatre Musical
 L’Escola de Música de Callús
ha iniciat el nou taller d’interpretació, dansa, veu, llenguatge musical, en el qual col·laboren Ivan Campillo, Anna Arboix, Àngels BAssas i Joan Crosas. Les classes es clouran
amb un espectacle de final de
curs. Més informació: 93 836
01 42, escolademusica@callus.cat o infotallermusicalscallus@gmail.com.

Teràpies
MANRESA
Christabel (Era Esquerra, 2) 
Dimarts, de 10.30 a 13.30 h,
inici del curs de flors de Bach,
que es farà fins al 4 de febrer.
Durada: 36 hores. Preu: 390
euros, a pagar en 3 terminis.
Contacte: 93 872 55 54.

Empresa
SANT JOAN DE VILATORRADA
Curs d’iniciació a l’anglès de
negocis  El Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) Cal Gallifa organitza el curs, que es
farà els dimarts i dijous de
novembre, de 9 a 11 h (20 h),
a la sala d’actes del CIO. For-

mació gratuïta, per a la qual cal
inscripció prèvia. Contacte: 93
876 40 00 o cio@santjoanvilatorrada.cat.

Museus
IGUALADA
Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia  Exposició permanent sobre el
procés de treball de la pell. Horaris de juliol i agost: de dimarts a divendres, de 10 a 14
h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h. Entrades:
3,70 euros (reduïda, 1,80 euros). Visites guiades gratuïtes
al Museu de la Pell i a l’antiga
adoberia de Cal Granotes cada
primer diumenge de mes, a
les 11.30 h.  Exposició Víbries de Catalunya, dels dracs
femelles de l’imaginari festiu
català reunits a la ciutat amb
motiu dels 25 anys de la Víbria
d’Igualada. Fins al 16 de novembre.
Museu del Traginer (col·lecció Antoni Ros)  Exposició
sobre l'evolució del transport
tant de mercaderies com de
persones emprant energia animal. Horari de visita: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h
i de 15 a 17 h; diumenge i festius, de 10 a 14 h. Preu: 4 euros. Consulteu descomptes a
www.museudeltraginer.com.
MANRESA
Museu Comarcal  Exposició
permanent: de dimarts a dijous, de 10 a 14 h; divendres i
dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a
20 h; i diumenges, de 10 a 14
h.  Exposició El fons d’art del
Cercle Artístic de Manresa,
amb motiu del dipòsit al museu d’aquest fons artístic. A
l’Aula del Museu.  Exposició
Estels de la memòria de Rosa
Gema Doughty, una producció
de CACIS El Forn de la Calç. A
l’Espai Memòries. Estaran
obertes fins a l’1 de desembre.  «El museu: un itinerari per l’art i la història»: visita guiada i participativa que
tindrà lloc avui, a les 12.30 h.
Espai Memòries del Museu
Comarcal  Exposició Pau Casals i l’exili. Fins a l’1 de desembre. Horari: de dimarts a
diumenge i festius, de 10 a 14
h; i divendres i dissabtes (excepte festius), de 17 a 20 h.
Museu de la Tècnica  Exposicions permanents sobre La
Sèquia i l’aigua i La cinteria. De
dimarts a diumenge, de 10 a
14 h. Visites concertades per
a grups (93 877 22 31). Visites guiades cada dissabte i
diumenge, a les 11 h, La Sèquia i l’aigua; i a les 12 h, La
cinteria. Preu: 3 euros.
Museu de geologia Valentí
Masachs  Exposició de minerals, roques i fòssils. Obert
els diumenges, d’11 a 14 h,
amb entrada lliure. Per a visites de grups entre setmana,
cal trucar al 93 877 72 41 /
93 877 72 00.

Exposicions
BAGÀ
Centre del Parc Natural del
Cadí-Moixeró  Exposició de
fotografies de les activitats de
la Unió Excursionista de Cata-

lunya (UEC) de Bagà. Fins al 3
de novembre. Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 15h; divendres, de 8 a 15 h i de 16 a
18.30 h; dissabtes, de 9 a 13 h
i de 16 a 18.30 h; diumenges i
festius, de 9 a 13 h.
BALSARENY
Biblioteca  Exposició Associació de lectura fàcil, de la Diputació de Barcelona, que explica què són els llibres de lectura fàcil, a qui van adreçats, el
foment d ela lectura i la col·laboració de les biblioteques.
Fins al 17 de novembre.
CALAF
Cafè del Casal  Exposició La
FAP, descobrim valors, amb la
qual la Fundació Privada Àuria
dóna a conèixer la tasca que
du a terme amb les persones
amb discapacitat intel·lectual
i/o problemes de salut mental.
Fins al 14 de novembre.
CARDONA
Biblioteca Marc de Cardona
(sala polivalent)  Exposició
Projecte Sal, mostra de joies i
objectes que tenen la sal gemma de Cardona com a element
distintiu. Fins al 10 de novembre. horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h; dimecres, de 10 a 14 h; dissabtes, de 10 a 13.30 i de 18 a 20
h; i diumenges, de 12 a 14 h.
IGUALADA
Sala Municipal d’Exposicions  Exposició Etcètra, de
pintures d’Arian Morera. Fins
al 17 de novembre.
Biblioteca Central  Exposició Els nostres carrers, els nostres autors. Fins al 7 de novembre.  Exposició Els cementiris d’Igualada, al vestíbul.
Fins al 16 de novembre. 
Exposició Seda natural pintada a mà, de Carme Balsells Remolà, al punt dels lectors. Fins
a l’11 de gener. Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 13
h; i de dilluns a divendres, de
17 a 20.30 h.
Escola Municipal d’Art  Exposició Quaderns de viatge.
Memòria popular en super 8
mm, de Ramon Porta. Un procés que ha permès la presa de
consciència i la promoció cultural de la Catalunya central.
Fins al 15 de novembre.
Galeria Portal del Llevador
 Exposició Estampats d’indianes. Col·lecció particular de
Lluís Roset. D’avui al 20 de
novembre. Horari: laborables,
de 19 a 20 h; dissabtes, de 12
a 14 h i de 19 a 21 h; i diumenges, de 12 a 14 h.
MANRESA
Espai d’Art El Cercle (Barreres, 1)  Exposició El meu centre històric, de Martí Orive.
Fins al 9 de novembre. De
dilluns a dissabte, de 18 a
20.30 h.
Casa Lluvià  Exposició Only
Loneliness, de Jordi Galera.
Fins al 9 de novembre. Horari: dilluns i dimarts, d’11 a 13 h;
dimecres, dijous i divendres,
d’11 a 13 i de 18 a 20.30 h; i
dissabtes, de 18 a 20.30 h.
Entrada lliure.
Foto Art Manresa (Casal de
les Escodines)  Exposició Poker de presons, de Danny Gibert. Fins a l’11 de novembre. Horari: dimecres, de 18 a
20 h; i dijous, de 21 a 23 h.

Fundació Mestres Cabanes
 Exposició permanent sobre

l’obra de l’artista Josep Mestres Cabanes, al carrer Sobrerroca, 17. Es poden concertar
visites a través del Museu Comarcal de Manresa (93 874
11 55). Entrada lliure.  Visita
comentada avui, a les 18 h.
Alba Modes (Muralla del Carme, 9)  Exposició de fotografies L.O.M.C.E, d’Isabel Casellas. Fins al 4 de novembre.
Espai per Art (passeig Pere
III, 71. Entrl 2a)  Exposició de
pintura de Josep Manuel Rigat.
Fins al 31 de desembre. Horari: de dilluns a divendres, de
17 a 21 h. Entrada lliure
Restaurant Stacca (plaça Bages, 8)  Exposició de pintura
de Josep Manuel Rigat. Fins al
31 de desembre.
Espai Rubiralta (Muralla Sant
Domènec, 14)  Exposició Vides trencades, de la fotògrafa
manresana Neus Parcerisa; i el
realitzador audiovisual de Xavier Bonals. Tracta la realitat
de Bòsnia-Hercegovina després de la guerra. Fins a l’1 de
desembre.
Fundació Universitària de
Manresa  Exposició Canvi
de rumb: 9 condicions per a un
món sense pobresa. En el marc
de la 19a Manresa Solidària.
Fins al 8 de novembre.
Oficina Jove  Exposició Congo, perill de riqueses. En el
marc de la 19a Manresa Solidària. Fins al 8 de novembre.
Biblioteca infantil del Casino  Exposició Kids’ Guernica:
els infants de Manresa pinten
per la pau. En el marc de la 19a
Manresa Solidària. Fins al 19
de novembre.
NAVARCLES
Espai cultural El Coro  Exposició de l’Auca de les Relíques, i de les fotografies del
10è concurs de fotografia del
150è aniversari de les relíquies de Sant Valentí, entorn
patrimonial i arquitectònic.
Fins al 17 de novembre. Horaris: dissabtes i festius, de 12
a 14 h; i de 18 a 20 h.
SÚRIA
Cal Balaguer del Porxo 
Exposició itinerant de la Patum, concebuda per divulgar la
festa berguedana arreu del
món. Inauguració dissabte, a
les 19 h, amb la intervenció
d’Albert Rumbo, historiador i
gerent del Patronat Municipal
de la Patum. Fins al 3 de novembre. Horaris de visita: de
divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dissabtes,
també de 17 a 20 h.

Visites
L’AMETLLA DE MEROLA
Visita a la colònia i dinar 
Dissabtes i diumenges de
novembre, a les 11.30 h, a
càrrec de Logos Berguedà.
Preu: 29 euros. Reserves: 93
820 41 93.
BALSARENY
Castell  Visites guiades
cada cap de setmana; i visites
teatralitzades el primer cap de
setmana de mes (el diumenge,
a les 11, les 12 i les 13h), a càrrec de la companyia teatral local Els Marus. També s’ofereixen visites teatralitzades per

a grups i escoles a càrrec d’Ai,
Carai!. Més informació: 635
031 431 o castelldebalsareny@hotmail.com. Organització: Associació Cultural i Educativa Amics del Castell de
Balsareny.
BERGA
Espai d’interpretació  Visites, tallers i itineraris. Consulteu a www.turismeberga.cat.
Truqueu abans al 93 821 13
84. Lloc de trobada: carrer de
la Mare de Déu dels Àngels, 7.
MANRESA
«Paisatges ignasians: els
llocs que van inspirar sant
Ignasi a Manresa»  Avui, a
les 10 h, inici a l’entrada de la
Cova. Visita a càrrec de l’historiador Jordi Piñero que combina excursió i meditació. Durada: 3 hores. Preu: 5 euros. No
cal inscripció prèvia. Més informació: 606 906 976 o jorpinero@gmail.com.
«Els secrets de les catedrals»  Diumenge, a les 12
h, a la basílica de la Seu. Visita
teatralitzada. Organització:
Oficina de Turisme.
SANT BENET DE BAGES
Visita especial «Misteris,
enigmes i històries de por»
 Avui i el 9 de novembre, a
les 18 h, a Món Sant Benet. Itinerari pels racons del monestir
que recorden històries enigmàtiques. En acabar, castanyes i vi dolç. Preu: 12 euros,
els adults; i 6 euros, els infants. Imprescindible reserva
prèvia. Es pot comprar l’entrada a través d’Internet. Informació i reserves: 93 875 94 01 o
info@monstbenet.com.
VILADOMIU NOU
Visita comentada «El silenci dels telers» amb Assumpta Montellà  Diumenge, a les 10 h, l’autora del llibre
El silenci dels telers explicarà
el paper de les dones a la colònia i es descobriran espais, històries, aventures i secrets. Es
farà un passeig per la colònia,
pel tram de riu entre Viladomiu Nou i el Guixaró i per la
planta noble de la Torre de l’Amo. Preu: 11 euros i gratuït
per als menors de 7 anys. Durada: 2 hores. Entrades a la
venda a www.berguedareserves.cat. Més informació: 93
825 06 89.

Concursos
MANRESA
3r concurs de fotografia 2.0
MobileArt de la Fira Mediterrània  La Fundació Fira Mediterrània de Manresa convoca
el concurs 2.0 MobileArt, que
consisteix en fer fotografies
amb el mòbil o tauleta els dies
del certamen, del 7 al 10 de
novembre. Les imatges hauran de compartir-se a les xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram), per construir un
mosaic de diverses mirades
sobre la Fira. En aquesta edició, el premi torna a comptar
amb la col·laboració de l’Escola
de Vol del Bages, que oferirà a
l’autor de la millor fotografia
un vol amb avioneta. Els sis finalistes rebran una bossa amb
el disseny de la fira, elaborada
per l’empresa solidària RUW.

