
IGUALADA
«Poc: arts i bibliofílies» 
Avui, a les 19 h, a la Biblioteca
Central, presentació d’un do-
cument que és alhora un llibre
i un objecte d’art, a càrrec de
Gabriel Poch.

SANTA MARIA D’OLÓ
Sessió per a l’educació per
la mobilitat segura Avui, a
les 16 h, al Casal de la Gent
Gran, amb Mossos d’Esquadra.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Projecció de l’audiovisual
«Anem a veure món»
Avui, a les 20 h, a la Biblioteca
S. Vives Casajuana, a càrrec
del centre excursionista.

MANRESA
Art-tantra Avui, a les 20 h,
a l’Espai Annamasté (pl. Fius i
Palà, 1).

SANT BENET DE BAGES
«Decorem amb xocolata»
Avui, divendres, dissabte i
diumenge, a les 12 h, a la Cui-
na Infantil de la Fundació Alí-
cia, taller de cuina en el que
crearem les nostres pròpies
decoracions per a la mona de
Pasqua a base de xocolata i al-
tres productes. De 5 a 12
anys. Durada: 1.30 h. Adults, 4
euros; nens, 8.50 euros.

MANRESA
Curs de pensament positiu i
meditació L’Associació
Brahma Kumaris organitza un
curs que s’inicia avui i s’allar-
garà durant els vuit dimecres
següents, cada sessió de 19 a
20.15 h. Tindrà lloc al local de
l’entitat (plana de l’Om, 2). Ins-
cripcions: 93 272 08 43.

CARDONA
Visites guiades al castell
Avui i dijous, visites guiades
a les 11 h i a les 13 h. També
es fan visites guiades al Cen-
tre Històric, a les 18 h. Del 29
al 31 de març, ampliació d’ho-
raris de visita a la Muntanya
de Sal, el Castell i el Centre
Històric. Informació al web
www.cardonaturisme.cat. Dis-
sabte, a les 12 h, visita temà-
tica Cardona 1711, la fortale-
sa inexpugnable.
L’ESTANY
Monestir de Santa Maria
El monument es pot visitar
cada dia, de dimarts a diu-
menge, en horari de 10 h a 14
h. Preu: 3 euros.

GIRONELLA
Visites guiades a Viladomiu
Nou Fins al dijous, el Parc
Fluvial del Llobregat organitza
visites guiades a la colònia de
Viladomiu Nou i a la Torre de
l’Amo-Centre d’Interpretació

de les colònies tèxtils. Trobada
a les 10.30 h a la Torre de l’A-
mo de Viladomiu Nou (carrete-
ra C-16, sortida 86 Gironella
Sud). Durada: 2 h. Preu: 8 eu-
ros (majors de 65 anys, 6 eu-
ros; menors de 7 anys, gratis).
Reserves: 93 825 06 89.
Itinerari del riu de Vilado-
miu Vell El Parc Fluvial del
Llobregat organitza per avui
una caminada per nens i
adults, d’una durada d’entre
1.30 i 2 h.  Inici a les 16.30 h a
la Torre de l’Amo de Viladomiu
Nou. Preu: 7 euros (nens me-
nors de 7 anys, gratis). Reser-
ves: 93 825 06 89.

MANRESA
Basílica de Santa Maria (la
Seu) El temple gòtic està
obert els dies feiners de 10.45
a 13.30 h i de 16 a 19 h, i els
dissabtes, diumenges i festius,
de 10.45 a 14 h i de 17 a 19 h. 

LA POBLA DE CLARAMUNT
Castell de Claramunt Obert
de dimecres a diumenge, de
9.30 a 13.30 h i de 15 a 16.30
h. Preu: 2 euros.

LA POBLA DE LILLET
Jardins Artigas Obert de 10
a 16.30 h. Informació: 93 823
61 46 owww.poblalillet.cat.
Monestir de Santa Maria
Obert cada dia. Per fer la visita
i pagar l’entrada demaneu les
claus a l’oficina de turisme
(10-14 h i 16-20 h).

PUIG-REIG
Passejada pel bosquet de
Cal Pons i visita a la «Cate-
dral» de l’Alt Llobregat El
Parc Fluvial del Llobregat or-
ganitza per dijous, amb inici a
les 10.30 h, una visita al Cen-
tre d’Interpretació de l’Església
de la Colònia Pons i una passe-
jada per la Colònia Pons. Punt
de sortida: Centre d’Interpreta-
ció de l’Església de la Colònia
Pons (carretera C-16 sortida
79, Puig-reig). Durada: 2 h.
Preu: 8 euros (menors de 7
anys, gratis; majors de 65
anys, 6 euros). Reserves: 93
825 06 89.

ESPARREGUERA
La Passió d’Esparreguera
Representació de la Passió de
Jesucrist, en 37 escenes repar-
tides en dues parts: 13 esce-
nes al matí i 24 a la tarda. Pri-
mera part: vida públic a de Je-
sús, de 10.30 a 13h; i segona
part, de 15.30 a 18 h. Hi haurà
representacions els dies29
de març, 14, 21 i 28 d’abril i
1 de maig. També els dies 23
de març i 6 d’abril, en ver-
sions de tarda-vespre, de 17 a
22 h. Es fan a La Passió. Entra-
des: 20 euros. Cal consultar
descomptes. Reserves i venda
de localitats: 93 777 15 87 i
també al Telentrada de Cata-
lunyaCaixa 902 10 12 12 i
www.telentrada.com. 

OLESA DE MONTSERRAT
La Passió Representacions
els dies 29 de març, 14, 21 i
28 d’abril i 1 de maig, a les
10.15 h; i els dies 23 de març
i 6 i 7 d’abril, a les 17.30 h.
Tenen lloc al teatre de La Pas-
sió (Anselm Clavé, 109). Entra-
des: 20 euros. Menors de fins
a 13 anys, gratuït. Informació i
reserves a la secretaria de La
Passió: 93 778 10 09. De di-
lluns a divendres, de 17 a 21
h. info@lapassio.cat. També es

poden adquirir les entrades a
Telentrada (902 10 12 12).

BAGÀ
Centre del Parc Natural del
Cadí-Moixeró Exposició fo-
togràfica Trossets de Parc, ide-
ada i desenvolupada per Pho-
tosfera. Fins al 14 d’abril.

BERGA
Casal de la Gent Gran de
Berga «Obert als 60’s».
Exposició antològica del co-
merç a Berga als anys 60, dis-
tribuïda en diferents locals co-
mercials històrics, amb el Mu-
seu de Berga com a punt d’in-
formació central. Fins al 21
d’abril. Horari: dissabtes, diu-
menges i festius, d’11 a 13.30

h i de 18 a 20 h.

CALAF
Sala Felip Exposició de l’ar-
tista Ramon Puigpelat Refle-
xions des del 2008. Fins al l’1
d’abril. Obert els feiners de
19 a 21 h; dissabtes i festius,
de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
Entrada lliure.

CALDERS
Cacis, Centre d’Art Contem-
porani i Sostenibilitat Vi-
sites concertades al 93 830
91 59, info@cacis.cat i
www.cacis.cat. Exposició
Llapis sobre paper, de Marina
Berdalet. Entrada lliure. Fins al
9 de maig.

CAPELLADES
Les Voltes Casa Bas Expo-
sició de ceràmica de Francesc
Alooy Carné. Fins al 7 d’abril.
Dissabtes i diumenges, de 12
a 14 h i de 19 a 21 h.

IGUALADA
Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia Ex-
posició permanent sobre el
procés de treball de la pell. Ho-
rari de visita: de dimarts a di-
vendres, de 10 h a 14 h i de
16 a 18.30 h; dissabte, diu-
menge i festius, d’11 h a 14 h.  
Museu del Traginer (col·lec-
ció Antoni Ros) Exposició
sobre l'evolució del transport
tant de mercaderies com de
persones emprant energia ani-
mal. Horari de visita: de di-
marts a dissabte, de 10 a 13 h
i de 15 a 17 h; diumenge i fes-
tius, de 10 a 14 h. Preu: 4 eu-
ros. Consulteu descomptes a
www.museudeltraginer.com.
Càtedra A3 Exposició
Pell+Gràfic, que mostra els tre-
balls professionals realitzats
per l’alumnat de gràfica publi-
citària i artesania en cuir de
l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps. Fins al 21 de juny.
Sala Municipal d’Exposi-
cions  Avui, a les 19.30 h,
inauguració de l’exposició Olis,
d’Enric Basas Teixidó. Quadres
sobre la Serra del Cadí. Obert
fins al 14 d’abril. De dimarts
a divendres, de 19 a 21 h; dis-
sabte i diumenge, d’11 a 14 h i
de 18 a 21 h. Entrada lliure.

MANRESA
Museu Comarcal Exposició
permanent: divendres, dissab-
tes, diumenges i festius, de 10
a 14 h. Divendres i dissabtes,
també de 17 a 20 h. Preu: 2
euros (divendres, gratuït).
www.museudemanresa.cat.
Exposició L’altra cara de la
vida. Recorregut per l’art i els
rituals funeraris des del Paleo-
lític i fins l’actualitat. Oberta
fins al 21 d’abril.
Museu de la Tècnica Expo-
sicions 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). Visi-
tes guiades cada dissabte i
diumenge, a les 11 h, La Sè-
quia i l’aigua; i a les 12 h, La
cinteria. Preu: 3 euros.
Centre de l’Aigua Can Font

Exposicions permanents
L’ús racional de l’aigua, L’aigua
a la ciutat i Els sons de l’aigua.
Visites: 93 874 86 16. Cada
últim dissabte de mes, de 10 a
14 h, visita gratuïta a les ex-
posicions i al muntatge de l’er-
mita Els sons de l’aigua.
Centre de visitants del Parc
de la Sèquia Exposició La
Sèquia de Manresa. De dilluns
a divendres, visites concerta-
des, i cap de setmana i festius,

de les 10 h a les 14 h. Gratuït.
Fundació Mestres Cabanes

Exposició permanent sobre
l’obra de l’artista Josep Mes-
tres Cabanes. Es poden con-
certar visites a través del Mu-
seu Comarcal de Manresa (93
874 11 55). Entrada lliure.
Centre Cultural el Casino
(sala d’exposicions) Exposi-
ció D_ments + D_liris, de l’ar-
tista Roser Oduber. Fins al 3
d’abril. Horari: de dimarts a
diumenge i festius, de 18 a 21
h. Entrada gratuïta. S’organit-
zen visites dinamitzades per a
escolars. Informació: centre-
cultural@ajmanresa.cat o 93
872 01 71. Espai 7, 50
anys de pintura, de Jaume Ca-
sacuberta. Fins a l’1 d’abril.
Espai d’Art del Cercle Artís-
tic de Manresa  (Barreres, 1)

Exposició El viatge de l’ani-
ma, d’Adrià Torres Capsada.
Dibuixos i pintures. Fins al 6
d’abril. Horari: de dilluns a dis-
sabte, de 18 a 20.30 h.

MARTINET DE CERDANYA
Casa del Riu. Antic escorxa-
dor Exposició Els ecosiste-
mes fluvials. Informació: 973
51 50 12.

MARTORELL
Muxart. Espai d’art i creació
contemporanis Exposició
Àngels, de Jaume Muxart. Da-
rrera obra del pintor constituï-
da per una sèrie de mitjà i pe-
tit format. El títol fa referència
al motiu suggerit en les pintu-
res, plasmat en composicions
diferents. Fins al 28 d’abril.
Plaça de les Hores, s/n. 93
774 22 23. www.muxart.cat.
De dimarts a divendres, de 17
a 20 h. Dissabtes, diumenges i
festius, de 10.30 h a 14 h.

MOIÀ
Casa Rafael Casanova
Oberta tot l’any de dimarts a
diumenge i festius, de 10 a 13
h i de 16 a 18.30 h. Preu: 2 eu-
ros. Rafael Casanova, 8.  

MONTSERRAT
Museu La col·lecció perma-
nent obre cada dia de l’any, de
10 a 17.45 h (de dilluns a di-
vendres), i fins a les 18.45 h
els caps de setmana. Entrada:
6,50 euros. Exposició Jordi
Fornas, pintor, a l’espai d’art
Pere Pruna. Fins al 9 de juny.

Exposició Universos
Paral·lels, de Waltraud Maczas-
sek, que es podrà veure a la
Sala Daura del Museu de
Montserrat fins el 9 de juny. 

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Local municipal Exposició
10è Concurs de fotografia
Festa de la Fia-faia 2012-Me-
morial Josep Pedrals Pernau.
Fins a l’1 d’abril.

SÚRIA
Cal Balaguer del Porxo
Exposició de les obres presen-
tades al 43è Concurs Nacional
de Fotografia Vila de Súria.
Fins al 12 de maig. Horaris
de visita: de dimarts a diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h; i dis-
sabtes, també, de 17 a 20 h. El
diumenge de Pasqua estarà
obert de 9.30 a 14.30 h.

TUIXÉN
Museu de les Trementinai-
res Exposició sobre les tre-
mentinaries i el seu ofici amb
les herbes remeieres. Dissab-
tes, de 10 h a 14 h i de 17 h a
20 h; diumenges, de 10 h a 14
h. També es pot fer una visita
al Jardí Botànic de les Tremen-
tinaires.
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CULTURES

MANRESA
Dia Mundial del Teatre La
sala Els Carlins serà escenari
avui (20.30 h, entrada lliure) de
la celebració del Dia Mundial del
Teatre, que compartiran els am-
fitrions i la Coordinadora de
grups Amateurs de Teatre del
Bages-Berguedà-Solsonès amb
el públic assistent. Al llarg de la
vetllada, diversos grups de la
Catalunya Central representa-
ran fragments dels seus tre-
balls, ja siguin monòlegs, lectu-
res o actuacions musicals. Així
mateix, es recordarà la figura i
l’obra de Salvador Espriu, de qui
enguany es commemora el cen-
tenari del naixement. A l’inici de
l’acte es llegirà el manifest in-
ternacional que enguany ha es-
crit el dramaturg i actor italià
Dario Fo, premi Nobel de litera-
tura el 1997.

NAVÈS
1r LlunArt El nucli de Santa
Eulàlia de les Cases de Posada,
ubicat a la vall de Lord i perta-
nyent al municipi de Navès,
acollirà avui (20.30 h) la prime-
ra edició d’un nou festival cultu-
ral, LlunArt. La vetllada posarà
en conjunció l’art del passat,
com el romànic de l’església,
amb diverses expressions con-
temporànies. Una breu xerrada
sobre la història del temple i el
seu valor arquitectònic obrirà la
trobada, que continuarà amb un
concert dels manresans Bob i el
Lladre. Versions de clàssics an-
glosaxons com Bob Dylan i Ra-
diohead i temes coneguts de
bandes catalanes com Mishima
i Manel formaran el repertori
del duet bagenc. La festa pros-
seguirà amb un recital de poe-
sia local a càrrec del rapsode Ar-
cet, que donarà veu a la biogra-
fia de la vall. LlunArt es clourà
amb l’actuació musical de l’Es-
guard de la Nit, un trio de veus i
guitarres nascut el 2009 i que
preconitza la cançó d’autor amb
arrels en la cultura popular. Les
entrades per assistir a l’edició
inaugural de LlunArt es poden
adquirir al preu de 3 euros, al
mateix indret on es duran a ter-
me les activitats.





DESTAQUEM

Un total de 335 obres
de fins a 68 autors van
participar en la 43a edi-
ció del Concurs Nacio-
nal de Fotografia Vila de
Súria, que dissabte va
lliurar els guardons i va
donar per inaugurada
l’exposició dels treballs
a Cal Balaguer del Por-
xo. La mostra es podrà
visitar fins al 12 de maig,
en horari de dimarts a
diumenges i festius,
d’11 a 14 h (els dissab-
te, també de 17 a 20 h, i
el diumenge de Pas-
qua, de 9.30 a 14.30 h),
i entrada lliure.

El certamen, pun-
tuable per la Federació
Catalana de Fotografia,
està organitzat per la
secció fotogràfica de Jo-
ventuts Musicals. El re-

presentant de l’entitat
en l’acte de dissabte
passat, Albert Castella-
no, va destacar l’incre-
ment de participació
respecte de l’anterior
edició del concurs.

La manresana Yo-
landa Pradas va obtenir
el primer premi en la
categoria Monocrom,
davant de M. Antònia
Díaz (Badia del Vallès)
i Rita Gómez (Gelida).
El valencià José Beut es
va imposar en Color,
seguit de Miquel Pla-
nells (Banyoles) i Fre-
deric Sagués (Barcelo-
na).

Pep Codina (Tona)
va vèncer en la catego-
ria Vila de Súria, amb
Josep Sanmiquel (Sa-
badell) en segon lloc i
Miguel Rodríguez (Ba-
dia del Vallès) en tercer.
Entre els concursants
locals, la primera plaça
va ser per a Josep Pera-
miquel, seguit d’Albert
Castellano i Josep M.
Homs.
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L’exposició amb
els millors treballs
es pot veure a Cal
Balaguer del Porxo



Més de 300 obres
en el concurs de
fotografia de Súria

El Teatre de l’Aurora
d’Igualada encetarà la
programació de prima-
vera amb Sé de un lu-
gar, una obra sobre les
relacions de parella que
s’ha convertit  en una de
les peces de petit format
més interessants de la
cartellera. Les funcions
es faran del 4 al 6 d’abril,
amb Anna Alarcón i
Xavi Sáez interpretant el
text d’Ivan Morales.

La companyia Teatre
de Ponent posarà en
escena del 19 al 21 d’a-
bril l’adaptació del clàs-
sic literari Laura a la
ciutat dels sants, de Mi-
quel Llor. Del 3 al 5 de
maig, Guillem Albà tor-
narà a l’Aurora, ara amb

Trau, un xou humorís-
tic estrenat a Tàrrega. Al
Festival En Veu Alta,
Sandra rossi oferirà Sí,
però no exactament (16
de maig). El 24 i 26 de
maig, els igualadins U-
tòpics representaran
l’espectacle multidisci-
plinari Els U-tòpics van
a Obreda. En el cicle
de teatre amateur, ac-
tuacions de La Barraca
(Copons) amb La jaula
de las locas (8 i 9 de
juny), La Brillante (Cas-
tellolí) amb Pel davant
i pel darrera (15 i 16 de
juny), GT de Capellades
amb Cervells en la fosca
(29 i 30 de juny) i Ca-
ràcters T. (Igualada)
amb Caràcters de Txèk-
hov (6 i 7 de juliol).

REDACCIÓ | IGUALADA

El Teatre de l’Aurora
veurà tres  funcions
de «Sé de un lugar»

Alguns dels guardonats en el concurs

AJUNTAMENT DE SÚRIA


