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CULTURES

AGENDA D’ACTIVITATS

sal de les Escodines, un nou
curs de tango i milongas, en el
seu desè any consecutiu. Pla-
ces limitades. Més informació:
609 704 240 (Àngel Gianfran-
cesco) o 678 371 278 (Raul).

MARTORELL
Taller de batxata moderna i
sensual Diumenge, a les
19 h, a Martorell Salsera.

PUIGCERDÀ
Dansart Cerdanya-Espai de
moviment i dansa L’enti-
tat, instal·lada al Casino Cere-
tà, ofereix cursos de ioga (a
partir del 8 de gener, cada di-
mecres, a les 9.30 h); de dansa
del ventre (a partir del 10 de
gener, cada divendres, a les
20 h); i de salsa (a partir del 13
de gener, cada dilluns, a les
20.30 h). Cal confirmar l’assis-
tència. Indispensable un mí-
nim d’inscrits. Més informació:
872 02 40 01, 647 29 00 77
o www.dansart.cat.

CASSERRES
Mercat d’intercanvi de roba
Diumenge, a les 16 h, al

Kursaal.

BERGA
Observació Avui, a les 21
h, al local del Grup de Defensa
de la Natura del Berguedà
(plaça del Dr. Saló, 2). Obert a
tothom, no cal fer inscripció
prèvia.

MANRESA
Caminada de l’AV Plaça Ca-
talunya Diumenge, amb
sortida a les 9 h de la plaça Ca-
talunya, caminada fins al Pou
de glaç a la serra de Montlleó.
Cal dur l'esmorzar.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Marxa del Terme Diumen-
ge, amb sortida de 8 a 9 del
matí al Bosquet. Recorreguts
de 19 i 28 km. Inscripcions: 11
euros el mateix dia. Informa-
ció: 93 878 85 58

ARTÉS
Biblioteca (vestíbul) Expo-
sició Nord de l’Índia: un paisat-
ge humà i espiritual, amb foto-
grafies de J.D. Melguizo. Fins
al 31 de gener.
AVINYÓ
Biblioteca Exposició Barra-
ques de pedra seca. Fins al
31 de gener. 

BERGA
Arxiu Comarcal del Bergue-
dà Exposició Notes fotogrà-
fiques d’una vida, de Josep M.
Casals Casalets. Fins al 31 de
gener. Horari: de 9 a 14 i de
15.30 a 18 h.
Llibreria 4cantons (passeig
Indústria, 29) Exposició de
Joan Ferrer, obra sobre paper
2013.Oberta fins al 31 de
gener.

CALDERS
Cacis, Centre d’Art Contem-
porani i Sostenibilitat Vi-
sites concertades trucant al
93 830 91 59 o bé escrivint a
info@cacis.cat. Exposició
Huellas latentes, dels treballs
realitzats per Angélica Chá-
vez-Blanco durant la seva es-
tada al Cacis-El Forn de la Calç.
No té data de sortida.  Ex-
posició Empelt/portaempelt,
d’Enric Pla Montferrer i Jordi
Plana Pey. Projecte d’obres fo-
togràfiques i escultòriques
formant entre si peces úni-
ques i inseparables. Fins al 20
de febrer.  Exposició Bótes
d’art, de 14 obres d’art con-
temporani realitzades fent
servir bótes com a suport, ce-
dides per 12 cellers. També
mostra de l’exposició fotogrà-
fica organitzada per Foto Art
Manresa i dos audiovisuals
produïts per Cineclub Manresa.
Fins al 2 de març. 

IGUALADA
Biblioteca Central Exposi-
ció: 15 nenes de conte, al ves-
tíbul. Rosa M. Cañadell signa
dibuixos d’estil manga prota-
gonitzats pels personatges fe-
menins dels contes clàssics.
Fins al 31 de gener. Horari:
de dimarts a divendres, de 10
a 13 h; i de dilluns a divendres,
de 17 a 20.30 h. 
Ateneu Igualadí (vestíbul)
Exposició de pintura Pràcti-
ques de vida, d’Ana Párraga.
Fins al 10 de febrer. 
Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps Exposició La
màgia de l’espectacle, de foto-
grafies de Carles Morreres.
Fins al 13 de febrer.

MANRESA
Centre Cultural el Casino
Exposició Res no és mesquí.
Josep Guinovart i els poetes.
Fins al 9 de març. Obert de di-
marts a diumenge i els dilluns
no festius, de 18 a 21 h. Entra-
da lliure.
Espai7 (Centre Cultural el Ca-
sino) Exposició les obres se-
leccionades del Xè concurs fo-
togràfic Modest Francisco.
Fins al 2 de febrer. Horari: de
dilluns a diumenge, de 18 a 21
h; també els diumenges d’11 a
14 h.
Llibreria Papasseit (plaça
Gispert, 2) Exposició Oníric-
sIrÒnics, il·lustracions oníri-
ques per a textos irònics, que
és el resultat de la col·labora-
ció de la il·lustradora Montse
Bugatell en el projecte literari-
artístic de Ferran Cerdans Per-
donin que no em disculpi. Fins
al 14 de febrer.
Foto Art Manresa Exposi-
ció del 10è concurs social de
fotomuntatges i del tercer
concurs social de col·leccions.
Fins al 10 de febrer. Horari:
dimecres, de 18 a 20 h; i di-
jous, de 21.30 a 23 h.
Centre de l’Aigua Can Font

Exposicions permanents
L’ús racional de l’aigua, L’aigua
a la ciutat i l’audiovisual Els
sons de l’aigua. Visites: 93
874 86 16. Cada últim dissab-
te de mes, de 10 a 14 h, visita
gratuïta a les exposicions i al
muntatge de l’ermita Els sons
de l’aigua.
Centre de visitants del Parc
de la Sèquia Exposició La
Sèquia de Manresa. Horari
d’estiu (fins al 8 de setembre):
de dimarts a diumenge, de 17

a 21 h; dissabte i diumenge,
també de 10 a 14 h. Entrada
gratuïta.
Fundació Mestres Cabanes

Exposició permanent sobre
l’obra de l’artista Josep Mes-
tres Cabanes, al carrer Sobre-
rroca, 17. Es poden concertar
visites a través del Museu Co-
marcal de Manresa (93 874
11 55). Entrada lliure.

MARTINET DE CERDANYA
Casa del Riu. Antic escorxa-
dor Exposició permanent
Els ecosistemes fluvials. Infor-
mació: 973 51 50 12.

MARTORELL
Muxart. Espai d’art i creació
contemporanis Plaça de
les Hores, s/n. 93 774 22 23.
Horari: de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h; dissabtes, diu-
menges i festius, de 10.30 a
14 h. Per visitar L’Enrajolada-
Casa Museu Santacana i el
Museu Municipal Vicenç Ros,
cal concertar la visita prèvia-
ment al 93 774 22 23. 

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. Expo-
sició ‘Vanitas’-Biblioteques, de
Carles Gabarró, a l’espai d’art
Pere Pruna. Fins al 16 de fe-
brer. Exposició Mediterrani,
de Joan Barbarà, a la Sala Dau-
ra. Fins al 23 de febrer.  

NAVARCLES
Biblioteca Sant Valentí
Mostra artística Cellers i vinya
de la DO Pla de Bages, a càrrec
de Foto Art Manresa. Durant
tot el mes de gener.

SALLENT
Biblioteca Sant Antoni M.
Claret Exposició Paraules i
pintures del Parkinson. Una
exposició per a La Marató de
TV3 a càrrec d’Artteràpia de
l’Associació Catalana per al
Parkinson. Fins al 25 de ge-
ner.

SANT JOAN DE VILATORRADA
Biblioteca Cal Gallifa Ex-
posició La felicitació, de dibui-
xos de Roser Rojas i Simats i
text de Joan Ros. Versió del
Conte de Nadal escrit per Enric
Larreula. Fins al 25 de gener.
Horari de biblioteca: de dilluns
a divendres, de 15.30 a 20.30
h; i també els dijous i dissab-
tes, de 10 a 13 h.  

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Restaurant Can Bosc (Fran-
cesc Macià, 32) Exposició
Isaac Serra Vinyes, il·lustració.
Fins a la primera setmana
de febrer. Organització: Asso-
ciació Art i Cultura.
LA SEU D’URGELL
Biblioteca Sant Agustí Ex-
posició Espriu. Forma guarda-
da, que aproxima les paraules
del poeta Salvador Espriu. Cre-
ada per la Institució de les Lle-
tres Catalanes. Fins al 26 de
gener.
Arxiu Comarcal de l’Alt Ur-
gell Exposició sobre la
col·lecció de llibres de primera
comunicació de Merche Moli-
né. Selecció d’entre 118 llibres
publicats entre 1851 i 1972.
Fins al 31 de gener, de di-
lluns a divendres, de 9 a 14 h i
de 15.30 a 18 h.

SÚRIA
Cal Balaguer del Porxo
Exposició Pintures d’Aloaye
Norris Adoro, artista amb vin-
culacions surienques. Fins al
30 de març.Horaris de visita:
de divendres a diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Dissabtes,
també de 17 a 20 h.

BAGÀ
Visita guiada al nucli antic
Cada dissabte, a les 11 h,

trobada al Palau de Pinós. In-
clou l’exterior, el Palau i l’es-
glésia. Preu: 4 euros per per-
sona (gratuït per a menors de
12 anys). Més informació: Ofi-
cina de Turisme de Bagà. Tel.
93 824 48 62. 

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 cà-
rrec de la companyia teatral lo-
cal Els Marus. També s’oferei-
xen visites teatralitzades per
a grups i escoles a càrrec d’Ai,
Carai!. Més informació: 635
031 431 o castelldebalsa-
reny@hotmail.com. Organitza-
ció: Ass. C. i E. Amics del Castell
de Balsareny.

BERGUEDÀ 
Visites guiades a esglésies
del Berguedà Es poden vi-
sitar les esglésies de Sant Vi-
cenç d’Obiols (Avià), Sant Quir-
ze de Pedret (Cercs), Sant Vi-
cenç de Rus (Castellar de
n’Hug) i Sant Sadurní de Rot-
gers (Borredà); i el monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de
Berguedà). Horari: dissabtes,
diumenges i festius, d’11 a
14 h. Els mesos de juliol i
agost, també de 17 a 19 h. Vi-
sites concertades: 608 74 88
89 i 93 402 21 71. 

CAL PONS
Centre d’Interpretació de
l’Església de la Colònia Pons

Obert de dijous a diumen-
ge, de 10 a 14 h; i de dijous a
dissabte, de 16 a 19 h. Accés:
des de la C-16, sortida 79 en
direcció a Puig-reig, Cal Pons.
La resta de la setmana es fan
visites a grups, prèvia reserva
trucant al telèfon 93 825 06
89 o escrivint a l’adreça info-
parc@parcfluvial.cat.

CARDONA
Castell i Col·legiata de Sant
Vicenç Complex arquitectò-
nic on destaca l’església romà-
nica. 93 868 41 69. Horaris de
l’1 d’octubre al 31 de maig: de
dimarts a diumenge, i festius,
de 10 a 13.30 h i de 15 a
17.30 h. De l’1 de juny al 30
de setembre, de 10 a 13.30 h i
de 15 a 19.30 h. Entrades: 3
euros (entrada reduïda, 2 eu-
ros). www.mhcat.cat.

L’ESTANY
Monestir de Santa Maria
El monument es pot visitar de
dimarts a diumenge, de 10 h
a 14 h. Preu: 3 euros.

IGUALADA
Basílica de Santa Maria
Declarada basílica l’any 1949,
l’edificació actual respon a la
construcció tardo-gòtica plani-

ficada per Pere Blai i edificada
al llarg del segle XVII. Destaca
la capella barroca del Sant
Crist, el retaule major de la Im-
maculada i l’exposició perma-
nent d’orfebreria Fulgència.
Horari de visita: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 12 i de 17.30
a 19.30 h. Dissabtes i vigílies
de festius, de 9 a 12 i de 19 a
21 h. Festius, de 10.30 a 13 i
de 19 a 21 h.

MANRESA
Centre d’Interpretació del
del Balç Centre d’interpre-
tació: Un viatge en el temps a
la Manresa medieval. Horaris:
de dimarts a divendres, de 10
a 14 h; dissabte, de 10 a 14 h
i de 17 a 20 h; diumenge i
festius, de 10 a 20 h. Entre
setmana, grups amb prèvia re-
serva. Entrades: 5 euros per
als adults; 4 euros per als jubi-
lats i menors de 5 a 16 anys,
Informació al telèfon 93 872
14 66 i a l’adreça electrònica
carrerdelbalc@ajmanresa.cat. 
Basílica de Santa Maria (la
Seu) El temple gòtic està
obert a les visites els dies fei-
ners de 10.30 a 13.30 h i de
16 a 19.45 h, i els dissabtes,
diumenges i festius, de 10.30
a 14 h i de 17 a 19 h. Entrada:
1 euro. El Museu de la Seu es
pot visitar els diumenges, de
12.30 a 14 h, amb cita prèvia
al telèfon 93 872 15 12.

LA POBLA DE CLARAMUNT
Castell de Claramunt Hora-
ri d’estiu (fins al 30 de setem-
bre): dimecres a diumenge, de
10 a 13.30 h i de 16 a 18.30
h. Preu: 2 euros. Consultar
descomptes a www.lapobla-
declaramunt.cat.

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 al públic cada dia. Per
fer la visita i pagar l’entrada
demaneu les claus a l’oficina
de turisme (10-14 h i 16-20h).

RAJADELL
Visites guiades S’organit-
zen cada dissabte i diumen-
ge de les 11 h a les 12 h. Per a
altres dies,  93 836 80 26.

SANT BENET DE BAGES
Visites El complex cultural
Món Sant Benet ofereix les se-
güents visites: Mil anys de
sensacions (9,80 euros), Ra-
mon Casas (9,80 euros), Del
campanar estant (1,50 euros),
Visita Alícia (5,50 euros) i Visi-
ta a l’hort de la cuina (5,50 eu-
ros). Consultes de preus i hora-
ris a www.montstbenet.com.

SANTPEDOR/CASTELLNOU
Visites Santpedor medie-
val. Se surt de la plaça de l'A-
juntament, de davant de l'a-
juntament. Castellnou de Ba-
ges. Se surt de la plaça de l'A-
juntament, davant de l'esglé-
sia. També, visites a les ermi-
tes de Santa Anna de Claret i
de Sant Francesc. Cal fer una
reserva prèvia trucant al  620
982 392. Informació a la pàgi-
na web www.romanicor.com.

SOLSONA
Pou de gel Element patri-
monial de planta circular que
s’usava per emmagatzemar el
gel obtingut del riu Negre i de

la Bòfia. Espai museïtzat. Ho-
rari d’obertura: dissabtes,
d’11 a 13 h i de 17 a 19 h; diu-
menges, d’11 a 13 h. A l’es-
tiu, també dies feiners d’11 a
13 h. Preu: 3 euros. Jubilats i
nens: 2 euros. Grups: 30 euros.
Oficina de Turisme del nucli
antic: 973 48 10 09.
Visites guiades Cada dis-
sabte, diumenge i festiu, a
les 11 h, visita guiada al Pou
de gel, la catedral i els punts
més destacats del nucli antic.
Durada: 1.45 h. Els dissabtes, a
les 19 h, visita guiada familiar,
al Quarto dels Gegants i altres
indrets del nucli antic. Oficina
de Turisme del nucli antic: 973
48 10 09. 

SÚRIA
Visites al castell de Súria .
Les visites guiades, que in-
clouen el Poble Vell i el centre
d’interpretació del Castell, es
faran els dissabtes, diumen-
ges i festius, a les 11 h. Els
dimecres i divendres, sortides
a les 10 i a les 12 h. Han de
ser contractades prèviament,
al 93 869 56 85 o a turis-
me@suria.cat. Preu: 3 euros (2
euro per als jubilats i els me-
nors de 6 a 16 anys). Sortida
des del Centre d’Interpretació
del Poble Vell.

TALAMANCA
Visites guiades al castell de
Talamanca Visites a càrrec
de l’Associació d’Amics per al
Desenvolupament de Tala-
manca. Horari de primavera i
estiu: dissabtes, a les 17, 18 i
19 h; diumenges, a les 11, 12
i 13 h. : 628 197 220.
www.castelldetalamanca.cat.

LA TOSSA DE MONTBUI
Visites a l’ermita i al castell

Tots els diumenges, de
10.30 a 13.30 h, visites lliures
a l’interior de l’ermita i al cas-
tell. Cada segon diumenge de
mes, a les 12 h, visites guia-
des a càrrec de l’historiador
Daniel González. No cal reser-
va prèvia. Organització: Fun-
dació de la Tossa de Montbui.
Més informació: 636 552 633.

COLLBATÓ
Coves del Salnitre Horaris
de visita: dissabtes, diumen-
ges i festius, de 10.30 a 13 h
i de 16.30 a 18.30 h. Visites
per a grups concertats, de di-
marts a divendres, de 10 a 13
h. Preu: 7,20 euros. Informa-
ció: 93 777 90 76.

MANRESA
Espai Vital (carrer de les Pi-
ques, 18) Avui, a les 10 h,
taller de mantra i màgia vocal.
A les 18 h, bols de quars. Cal
confirmar l’assistència.
Espai Annamasté (pl. Fius i
Palà, 1) Avui, a les 18 h, ta-
ller de respiració i moviment
espontani. 93 742 26 10 o te-
rapiesanna@gmail.com (Anna
Fernández).
Christabel (Era Esquerra, 2) 
Els dies 27 i 31 de gener i 7
de febrer, de 16 a 19 h, curs
de Reiki de primer nivell. Con-
tacte: 93 872 55 54.







Teràpies





Espais naturals











































Visites





























































Exposicions



Caminades



Astronomia



Mercats



Toni Mata i Riu 

DOS JOVES
CONTRA
L’ABSURD
DE VIURE 

NORWAY.TODAY
Director: Àlex Mañas. Au-

tor: Igor Bauersima. Intèr-
prets: Mariona Tena i Joan
Carles Suau. La Seca-Espai
Brossa. Barcelona. Entra-
des exhaurides.

recer de la pro-
ximitat que ge-
nera la petita

sala Leopoldo Fregoli,
Joan Carles Suau i Ma-
riona Tena han escrit
amb la seva emotiva in-
terpretació una d’aque-
lles històries d’èxit entre
els espectadors que tea-
tres com La Seca fan
emergir tot sovint de
l’anonimat. Norway.To-
day confronta el públic
amb l’angoixant troba-
da de dos joves que se
citen a través d’un xat
per tirar endavant un
pla esfereïdor: el suïci-
di conjunt.

El premiat text del
dramaturg suís Igor Ba-
uersima, que data del
2001, oposa dos extrems
tan propers com el de-
sig de supervivència i la
pulsió de la mort i per-
sonifica l’antagonisme
en dos individus amb
tota l’existència al da-
vant. Una societat que
ha perdut bona part del
seu sentit de comunitat
fabrica éssers desarre-
lats i incapaços d’equi-
librar les experiències
vitals i els sentiments.

Norway.Today es fa
una pregunta tan fei-
xuga com fascinant: a
què ens aferrem per no
caure en l’abisme quan
sembla que la desapa-
rició és l’única sortida?
Ambdós personatges
s’instal·len en una mun-
tanya russa que supera
diversos estadis des de
la convicció inicial que
viure és de covards i
matar-se un acte de va-
lentia. En un espai des-
pullat d’artificis, els dos
intèrprets executen una
espiral ascendent d’a-
nades i vingudes emo-
cionals amb una escena
final molt ben trenada.
Amb les entrades exha-
urides, no és difícil ima-
ginar que es reposarà.
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TEATRE CRÍTICA


