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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès,
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
J. M. G.

CAMPANYA D’ESTIU  24

MISÈRIA A MANRESA 8

El comerç de la regió central confia en
un repunt del consum per rebaixes

«Visc al carrer amb 35
euros; no tinc dret a res»

LA MAJORIA DE BOTIGUERS ESPERA MILLORAR ELS RESULTATS

DORM EN UN BANC AMB LA PENSIÓ EMBARGADA

M.ARSO

Un de cada quatre joves de
Manresa s’ha sentit algun
cop assetjat per Internet
 Un sondeig realitzat per Regió7 a 160 nois i noies de 15 a 19 anys mostra que

gairebé tots admeten abusar de la xarxa  Per a la meitat és font de conflictes 2-3
MIREIA ARSO

Acusen una
igualadina de
muntar una
banda per
atacar el seu
exmarit
HAURIA ORGANITZAT UN
GRUP DE DELINQÜENTS
COMUNS DE L’ANOIA PER
ASSALTAR EL MAS DE
L’EXPARELLA, QUE VA SER
FERIT D’UN TRET  4

Una rua celebra
dissabte l’orgull
gai a Manresa
LA PLUJA VA MALBARATAR
L’ANY PASSAT EL PRIMER
INTENT DE DESFILADA  5

Macedònia
portarà a la
Mediterrània
la seva versió
amb cobla

Manresa alça un mur de desitjos
Una suggeridora iniciativa internacional convida a confessar

que volem guanyar el Nobel o lligar amb Johnny Depp

7

EL GRUP
JUVENIL HA
ADAPTAT
EL SEU
REPERTORI
A UN SO
SARDANÍSTIC
 33

ERC troba bé les dietes
ﬁxes cobrades pels alcaldes
de Solsona i Monistrol
EL RESPONSABLE DE POLÍTICA MUNICIPAL DESTACA QUE
ESTAN DECLARADES A HISENDA I QUE NO LES VAN CREAR ELLS
La direcció nacional d’ERC considera que si els membres de l’executiva de la Federació de Municipis
de Catalunya generaven despeses
pel seu càrrec el lògic és que les cobressin, i no veu res especial en el

fet que les dietes no depenguessin
de l’activitat realitzada, sinó que fossin quantitats ﬁxes. Marc Sanglas,
cap de política municipal, subratlla que es declaraven i que el sistema no el va crear ERC.  13

Arquitecte Gaudí, 53 - SANT FRUITÓS DE BAGES
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Cultures

TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ
imatge promocional

MÉS INCORPORACIONS AL CARTELL  Si la música és el gènere destacat de la fira manresana, més música. A
Peret i a l’espectacle de Comediants amb l’Orquestrina Trama se sumen ara diverses propostes internacionals, com
Dulce Pontes, els Dervixos de Damasc, o els DJ britànics Addictive TV; d’aquí, Aspencat i els bagencs Kòdul

De Dulce Pontes a les Macedònia
 L’oferta musical de la propera Fira Mediterrània de Manresa inclourà la internacional cantant

portuguesa, els veterans Massilia Sound System, Txarango i les ‘fruites’, ara a ritme de cobla
arxiu/mireia arso/

REDACCIÓ | manresa

La internacional diva portuguesa Dulce Pontes, per a alguns la reinventora de fado, els veterans
marsellesos Massilia Sound System, els incombustibles Txarango,
l’Ensemble Al-Kîndi acompanyat
dels peculiars Dervixos Giròvags de
Damasc i les juvenils Macedònia,
ara a ritme de cobla amb la Lluïsos
de Taradell. Són cinc de les noves
propostes que se sumaran a Peret
i a l’estrena del nou espectacle de
Comediants i l’Orquestrina Trama
en la 17a Fira Mediterrània de
Manresa, que se celebrarà del 9 al
12 d’octubre. Les entrades ja són a
la venda.
Dulce Pontes tornarà a Catalunya quatre anys després per estrenar el seu nou espectacle, Puertos de abrigo, que serà la base del
seu proper treball discogràﬁc,
compost de 23 temes íntegrament
en castellà, amb peces com Vamos,
Nina d’Astor Piazzolla i Horacio
Ferrer; Alfonsina y el mar d’Ariel
Ramírez i Feliz Luna; Sólo le pido
a Dios de León Gieco; La bohemia
de Charles Aznavour i Jacques
Plante o La leyenda del tiempo de
Federico García Lorca adaptat per
Ricardo Pachón i Camarón de la
Isla. Pontes actuarà el 1o d’octubre
al Kursaal, un dia després de fer-ho
a Girona, al Temporada Alta.
També en clau internacional, la
Mediterrània portarà a Manresa,
en la seva única actuació a Catalunya, els Dervixos Giròvags de Damasc i el prestigiós Ensemble AlKîndi amb l’espectacle Trànsit sufí
de Damasc (11 d’octubre). I, també al Kursaal, el 12 d’octubre, tor-

1
LA CLAU

Entrades i descomptes
les entrades es poden adquirir
des d’ahir a les taquilles del
Kursaal, per telèfon (938 723 636) i
al web de la Fira mediterrània
(www.firamediterrania.cat). les dels
concerts de la sala stroika, a sibelius,
solans, cal manel, Ítaca i al web
www.stroika.cat. els primers compradors tindran descompte i la possibilitat d’adquirir el toc de la mediterrània (peret, els dervixos i comediants)
amb un descompte del 30 %.
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ESPECTACLES JA A LA VENDA

Peret. 9 d’octubre
Kursaal . 21h · 20€/16€ (amb descompte).
espectacle inaugural.

Dulce Pontes. 10 d’octubre
Kursaal, 21h · 35€/32€ socis galliner

Txarango. 11 d’octubre

 TRES PROPOSTES PER A LA
NOVA MEDITERRÀNIA 1 les
macedònia tornaran al Kursaal, ara
amb cobla 2 la portuguesa dulce
pontes 3 txarango

naran les Macedònia -amb la igualadina Maria Farrés i la manresana Sara Roy-, ara amb el disc Flors
i la fusió musical amb la cobla
Lluïsos de Taradell.
El Circuit Estepa Mediterrània,
que per primer cop s’integra en la
programació oﬁcial de la ﬁra, ha
enllestit un programa que obre a la
Stroika, el 10 d’octubre, Txarango,
amb els bagencs Kòdul i els DJ britànics Addictive TV, que estrenen

a l’estat el seu projecte Orchestra of
Samples, realitzada amb preses
de vídeo de sessions d’improvisació individuals de més de 100 músics d’arreu. L’endemà serà el torn
dels marsellesos Massilia Sound
System, que celebren 30 anys de
trajectòria i d’Aspencat, la darrera
revelació de l’escena valenciana.
Les dues nits de la Stroika tindran
busos gratuïts cada 30 minuts des
de la parada Mercat Puigmercadal.

+ Kòdul + addictive tV (regne unit)
sala stroika. 22h · 12€/10€ (amb
descompte). estrena a catalunya.

Dervixos Giròvags de Damasc
& Ensemble Al-Kindî. 11 d’octubre.
Kursaal, 21h · 20€/16€* (amb descompte)
Única actuació a catalunya.

Massilia Sound System. 11 d’octubre.
+ aspencat (país Valencià)
sala stroika, 23h · 12€/10€ (amb
descompte). estrena a l’estat espanyol

Comediants i Orquestrina Trama.
12 d’octubre. teatre conservatori, 12h ·

12€/10€* (amb descompte). estrena
absoluta.

Macedònia amb cobla.

12 d’octubre.

amb els lluïsos de taradell. Kursaal, 18h ·
14€/12€ (amb descompte).

L’Hora del Pati proposa tallers infantils i espectacles
REDACCIÓ | manresa

L’Hora del Pati, el cicle d’activitats culturals d’estiu organitzat
per la delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, torna per dotzè any
consecutiu al pati de la Casa Lluvià amb una proposta de tallers per
a infants a la tarda i música i espectacles a la nit, que es desenvoluparà durant quatre dijous d’aquest mes de juliol.
La iniciativa arrencarà demà
(19 h) amb una tarda a càrrec de la

Ludoterra i del CAE, que amb jocs
de taula i construcció proposen
una estona per compartir entre petits i grans. Més tard, cap a les 9 , es
farà un tast de cerveses musical, a
càrrec de La Panxa del Bou, amb
cerveses Bou, i DJ Danilsan.
El dijous 10 de juliol es farà un
taller de maquetes, amb les arquitectes Anna i Roser Ollé. Més
tard serà el torn de la música de
jazz i moderna amb Geojarz, un
duet jove format per Berta Sala
(veu) i Àlex Rodríguez (guitarra).

La papiroﬂèxia serà la protagonista de la tarda del dijous 17 de juliol. El taller anirà a càrrec de Jordi Adell. A les 10 del vespre, la proposta musical l’aportarà el grup
manresà Faust, integrat per Laura
Casals (violí), Pere Tió (piano),
Aleix Badia (guitarra elèctrica) i Pol
Ribera (veu i guitarra).
Finalment, el 24 de juliol, es
farà un taller de circ a càrrec de l’associació de circ La Crica. I el cicle
es tancarà amb més circ al vespre,
en aquest cas amb l’espectacle

Vals, de Moi Jordana. Es tracta
d’una proposta dirigida al públic
infantil i familiar.
A més, de dimecres a dissabte i
ﬁns al 19 de juliol, a la sala d’exposicions de la Casa Lluvià, es
podran visitar obres de Ramon
Jounou i Jaume Casacuberta, premiats amb accèssits en el 83è Concurs d’Artistes Manresans.
Les activitats són gratuïtes, excepte el tast de cerveses (10 euros).
Per als tallers, cal inscripció al 93
875 18 00 o a manresa@coac.cat.

Amélie Angebault Quartet

Martorell
estrena un
festival d’estiu
gratuït al pont
del Diable
 Hi actuaran cantautores

com Rozalén i Joana Serrat i
s’oferirà un muntatge de
clown dirigit per Jordi Purtí
REDACCIÓ | manresa

Martorell estrena aquest estiu
PAS, Pont a les Arts Sonores, un
nou festival per a set nits de cap de
setmana de juliol. L’oferta, que és
gratuïta, tindrà lloc a l’espai més
emblemàtic de la ciutat: el pont del
Diable. En aquesta primera edició,
la programació serà eminentment
musical i oferirà també l’espectacle De Pas, de la companyia La Industrial Teatrera. El muntatge de
clown i circ, dirigit pel manresà Jordi Purtí, ha estat distingit pels premis Zirkolika i es presentarà el
diumenge 20 de juliol.
El festival s’iniciarà el divendres 11 de juliol amb Amélie Angebault Quartet, que fusiona swing
i rythm’n’blues. També actuaran
les cantautores Rozalén i Joana Serrat, Xavi Piqué i la Big Band Jazz del
Maresme homenatjaran Frank Sinatra i l’últim cap de setmana el
protagonitzaran Funky Step & The
Sey Sisters i la coral Deu de Veu.
arxiu particular

Actuació de Moi Jordana

