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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès,
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
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UNA PARELLA DE SANT SALVADOR S’ALLIBERA D’UNA HIPOTECA DE 160.000 EUROS
DESPRÉS DE NOU HORES D’OCUPACIÓ D’UNA OFICINA BANCÀRIA A MANRESA

EL COMITÈ D’IBERPOTASH
CELEBRA QUE NO ES DEMANI
L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 9

Esther García i Quim Cercós van entrar ahir al matí a l’oficina del Banc Sabadell a la plaça de Sant Domènec amb una
hipoteca de 160.000 euros que no podien pagar i en van sortir a les vuit del vespre sense l’habitatge però lliures i
sense càrregues. El banc, que havia heretat l’operació de la banca Mare Nostrum, els permetrà continuar vivint-hi
pagant un lloguer social. A la foto, l’apassionada celebració de la parella, rodejada dels activistes de la PAHC. 7
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UN DIA ABANS DE L’ESTRENA  La Fira Mediterrània ja es deixa sentir als carrers de la ciutat quan només falta un dia per a la inauguració. Ahir
es va presentar al carrer del Balç un nou cicle de concerts de blues, que oferiran diversos estudiants de l’escola municipal de música de Sallent, Cal
Moliner, i de l’Esclat de Manresa. Una oportunitat per donar veu a joves talents en què també hi haurà l’experimentat Toni Traus i la seva banda

El carrer del Balç obre portes a la
Mediterrània amb un cicle de blues
 Alumnes de Cal Moliner de Sallent i de l’Esclat de Manresa protagonitzaran els concerts

El Circuit Folc
arrenca amb dos
concerts a Manresa
aquest cap de
setmana
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El cantautor valencià Miquel Gil
REDACCIÓ | MANRESA

El blues penetrarà al carrer del
Balç de Manresa durant els tres primers dies de la Fira Mediterrània
gràcies a un grup de joves talents
de l’escola de música Cal Moliner
de Sallent i de l’Esclat de Manresa, que oferiran concerts de petit
format per a un públic d’un màxim
de cinquanta persones. D’aquesta manera, el centre d’interpretació d’aquest testimoni de la Manresa medieval prendrà la seva
quota de protagonisme durant el
certamen dins de la programació
anomenada Manresa Alliance,
que integra propostes locals.
Des de demà, dijous, i ﬁns a dissabte, cada dia es faran dues sessions dels dos concerts previstos,
a les 20 i les 22 h. Les entrades tenen un preu de 6 euros, i es pot adquirir un abonament per als tres
dies que val 15 euros. Els tiquets es
poden comprar al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, cada
matí, de 10 a 14 h (93 872 14 66).
La doble vetllada inaugural estarà protagonitzada per Brenno Arruda i Sergi Padilla, d’una banda,
i pel duet que constitueixen Rai-
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Toni Traus lidera la banda que actuarà dissabte al carrer del Balç de Manresa

mon Bonvehí i Josep Junyent, de
l’altra. L’endemà, divendres, actuaran Sergi i Alexei Lebedev i el
trio integrat per Àlex Canal, Jordi
Sánchez i Laura Riera. En la jornada de dissabte serà el torn d’Adrià Serrano, Alejandro Carrasco
i Adrià Montoya, així com de la
Toni Traus Blues Band, que lidera el reconegut guitarrista manresà que dóna nom a la formació.
El cicle té el doble objectiu de
promocionar el patrimoni i de

L’APUNT

Avantatges especials per als
subscriptors de Regió7
Avui és el darrer dia en què els
subscriptors de Regió7 poden
comprar entrades per als espectacles
de la Fira Mediterrània amb un descompte. A la web del certamen també hi ha una llista d’altres carnets
que permeten reducció de preus.



donar una oportunitat a joves ﬁgures de la música. En aquest segon cas, l’única excepció la protagonitza Toni Traus, un intèrpret experimentat a qui cada setmana es
pot escoltar en locals de la ciutat
com el Madujazz i el Baobab.
L’organització és de la regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme de l’Ajuntament i l’empresa JG Esdeveniment i Màrqueting, amb Pere Barrera i Ferran
Solans com a responsables.

El Circuit Folc arrencarà aquest
cap de setmana a Manresa en el
marc de la Mediterrània i viatjarà
posteriorment a diverses ciutats
catalanes, sense tornar a la capital
del Bages. L’any passat, el certamen
va tenir al D’Arrel una de les seus,
però l’establiment ha estat tancat
durant uns mesos i, malgrat que
reobrirà a mitjan mes i aviat reprendrà l’activitat cultural, no ha
pogut mantenir el vincle per a la
present edició.
Miquel Gil i Pep Gimeno Botifarra protagonitzaran divendres un
concert a El Sielu, que obrirà el Circuit, juntament amb el que oferiran Josep M. Ribelles i Kepa Junkera, d’una banda, i Carles Belda,
de l’altra, a Figueres. Dissabte,
Belda portarà l’espectacle Petita
festa a la Taverna de la plaça Sant
Domènec. El cicle també passarà
per les Borges Blanques, Barcelona, Lleida, Caldes de Montbui i Ripoll, i entre els participants hi ha
el retorn de Coses, amb el sallentí Jordi Fàbrega entre els seus
membres.
ARXIU/MIREIA ARSO

Stroika, Kursaal, Gossos i Orquestra Mitjanit,
ﬁnalistes dels premis ARC de música en viu
 La gala de la indústria

musical en directe tindrà lloc
el 16 de desembre al Teatre
Principal de Barcelona
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La sala Stroika i el teatre Kursaal
de Manresa van ser nominats ahir
com a ﬁnalistes dels Premis ARC,
que es lliuraran el 16 de desembre

al Teatre Principal de Barcelona,
presentats per Toni Albà. El certamen aplega el sector de la indústria musical en directe de Catalunya i consta de catorze apartats.
La Stroika competirà amb Apolo i Music Hall (Barcelona) i La Mirona (Salt) en la categoria de Millor programació de sala de concerts. El Kursaal és un dels candidats a Millor programació musical
de teatre o auditori, al costat de l’At-

làntida (Vic), l’Àtrium (Viladecans) i l’Auditori (Girona).
El quintet manresà Gossos és ﬁnalista en la categoria de Millor gira
de teatres i auditoris. La també bagenca Orquestra Mitjanit i els vendrellencs Lax’n’Busto, amb el cantant manresà Salva Racero, estan
nominats en els apartats de Millor
gira de festa major, els primers, en
la modalitat de versions i tributs i
els segons, en la de temes propis.

Concert de Fermín Muguruza a la sala Stroika de Manresa

