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AVUI ALS ESCENARIS DE LA CATALUNYA CENTRAL

Harket [Protocolo] de la com-
panyia valenciana PanicMap,
que va guanyar el premi al millor
espectacle teatral, i la seva pro-
tagonista, Cristina Fernández,
a la millor actriu del Premi BBVA
de Teatre 2014, arriba avui al
Kursaal de Manresa. Creat i di-
rigit per Juan Pablo Mendiola,
Harket [Protocolo] és un espec-
tacle multidisciplinari on es re-
lliga   la dansa, el teatre, l’humor,
la música, el disseny i el video-
mapping. Ho fa a través d’una
història de ciència ficció que re-
flexiona sobre la relació de de-
pendència que manté la nostra
societat amb la tecnologia. Cris-
tina Harket és una jove que in-
vestiga la possibilitat de sobre-

viure en un búnquer, amb l'úni-
ca ajuda d’un sistema d’intel·li-
gència artificial. Però una errada
provoca que el mes que durava
la prova es converteixi en dos
anys. Harket té la seva extensió a
la xarxa (www.panicmap.com).  
L’espectacle, que va obtenir com
a premi una gira per Catalunya
valorada en 16.000 euros, també
es representarà a Sant Cugat,
Granollers i Terrassa.  

REDACCIÓ | MANRESA

La dependència de les noves
tecnologies salta a l’escena

TEATRE

OBRA: Harker [Protocolo]
 LLOC:  Sala Petita del Kursaal.
Manresa.  HORA: 21 h
 PREU: 12 euros.

La sala 1 del Multicinemes Ba-
ges Centre acull avui la projecció,
en directe des de l’Òpera Nacio-
nal de París, d’Il Barbieri di Sivi-
glia, de Giachino Rossini, a les
19.30 h. Amb la direcció orques-
tral de Carlo Montanaro i amb la

direcció de Damiano Michielet-
to, aquesta òpera bufa en dos ac-
tes té les interpretacions del tenor
René Barbera (Il Conte D’alma-
viva), el baix Carlos Lepore (Bar-
tolo), la mezzosoprano Karine
Deshayes (Rosina) i el baríton
Dalibor Jenis (Figaro). Il barbie-
re di Siviglia és un dels títols
més populars del gènere. Estre-
nat el 1816 a Roma, la versió
que avui es veurà a Manresa es
basa en una producció original
del Grand Théatre de Gèneve.

REDACCIÓ | MANRESA

«Il Barbieri di Siviglia», avui
en directe al Bages Centre

Quan falten dues setmanes per
a l’inici de la dissetena edició, la
Fira Mediterrània de Manresa ja té
ocupats tots els estands de la llot-
ja professional (de disseny ba-
genc i situada al Museu de la Tèc-
nica); i ha exhaurit les entrades de
Txarango i  les places ofertes al Fi-
raescoles, les sessions adreçades a
les escoles i instituts del Bages.

Txarango actuarà la nit de di-
vendres 10 d’octubre a la sala
Stroika (en el Circuit Estepa), amb
els bagencs Kòdul i amb un dels
plats fort d’enguany, els DJ brità-
nics Addictive TV i la seva proposta
de fusió electrònica amb sons an-
cestrals, gràcies a les preses de ví-
deo enregistrades a més de 100

músics de tot el món. Aprofitant la
seva coincidència sobre els esce-
naris, Txarango farà una petita
col·laboració amb Addictive TV. A
més, el duet britànic protagonit-
zarà una actuació de petit format
el dia abans, dijous 9 d’octubre, a
El Sielu (01 h) en la festa de ben-
vinguda que la fira ofereix a públic
i professionals.

3.100 alumnes de 22 escoles
Les sessions dels cinc espectacles
que la fira ha programat dins el Fi-
raescoles, adreçades a les escoles
i instituts del Bages, també són
ocupades al 100% per 3.091 alum-
nes i acompanyants, de 22 centres
diferents. Els espectacles del Fi-
raEscoles són Enciclopèdia baixe-

ta de la nit, de 2princesesbarbudes;
El Petit Príncep, de N54 Produc-
cions; Baboo Experience, d’Ima-
ginart; Alice, de Thomas Noone
Dance; i Escrivents 2.0, de Tra-
moia Produccions Culturals. La
Fira Mediterrània va rebre pro-
postes per participar al Firaesco-
les d’un total de 5.351 alumnes.

Fins al 30 de setembre, el mer-
cat manresà ofereix descomptes
per a la compra de les entrades,
que es poden adquirir a les taqui-
lles del Kursaal, per telèfon (93 8 72
36 36) i al web de la Fira Mediter-
rània (www.firamediterrania.cat).
Les entrades dels concerts de la
sala Stroika es venen a Sibelius, So-
lans, Cal Manel, Ítaca i al web
www.stroika.cat.
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Txarango exhaureix entrades i actuarà
amb Addictive TV a la Mediterrània

ARXIU/MIREIA ARSO

IL BARBIERI DI SIVIGLIA /ÒPERA

AUTOR: Giachino Rossini.
 LLOC:  Multicinemes Bages Centre de
Manresa.  HORA: 19.30 h
 PREU: 20 euros 

Aspecte de la Llotja, l’any passat

ARXIU/SALVADOR REDÓ

La Llotja, situada al Museu
de la Tècnica, manté els

aplaudits estands estrenats l’any
passat i construïts en forma de
rusc, un innovador disseny de l’em-
presa bagenca A Nou Serveis, que
lideren el manresà Lluís Piqué i el
navarclí Joan Escalé. Construïts
amb materials reciclats, els 46 es-
tands disponibles de la Llotja ja es-
tan tots ocupats. Com a nucli de
l’activitat professional del certa-
men, allà hi tindran lloc les jorna-
des professionals, amb més de 30
ponents; es presentaran 25 projec-
tes culturals i es faran les 180 tro-
bades concertades entre opera-
dors (speed dating), els showcases
i diferents xarxes de treball, nacio-
nals i internacionals.

4

Ple als 46 estands de
l’aplaudida Llotja

«És un llibre d’amor, que vol lli-
gar l’emoció amb la realitat. És el
resultat d’una experiència vital,
que recull l’essència de vivències».
D’aquesta manera, defineix l’es-
criptor i advocat Josep Ballesteros
(Manresa, 1966) el seu segon  lli-
bre de poesia, El teu nu té la vio-
lència d’un Déu creador, que pu-
blica l’editorial Gregal. Josep Ba-
llesteros va presentar el llibre, di-
marts al vespre, a Món Sant Benet
en un acte en el qual també va in-
tervenir el poeta i president del
CONCA, Carles Duarte.

La publicació s’estructura en
sis capítols, amb tres poesies si-
tuades a l’inici, al final i a l’entre-
mig del conjunt, en un gran exer-
cici de simetria. Amb la metàfora
i la precisió com a bandera, Ba-
llesteros assegura haver fet «un lli-
bre positiu, que fuig del nihilisme
i el pessimisme, que em sembla
avorrit i superficial». La gestació, la
infantesa, un viatge a París i una
cançó de Billie Holiday són el
punt de partida d’alguns dels poe-
mes de l’autor manresà, que, amb
uns versos que evoquen imatges,
traslladen el lector cap a territoris
onírics. Es tracta d’un llibre mi-
nuciós i que demana implicació en
la seva lectura.

Per la seva banda, Carles Duar-
te, que en va fer la presentació, el
va definir com «un llibre d’una
gran sensualitat i espiritualitat», al-
hora que va ressaltar que es trac-
ta «d’una feina artesanal, tant des

del punt de vista textual com de
disseny. És un llibre bell, ben aca-
bat i ben resolt».

Segons Duarte, l’obra és «una in-
vitació al pensament i a l’emoció,
i conté una certa forma d’home-
natge a la dona». El president del
CONCA també va destacar l’opti-
misme amb el qual l’autor encara
l’obra, «Ballesteros escriu des de la
joia de ser i de sentir, esquiva la

poesia com un refugi del desencís,
en fa una celebració i afirmació de
l’existència», va assegurar. En de-
finitiva, Carles Duarte el va consi-
derar «un treball molt exigent i mi-
nuciós, amb una exquisidesa de
jocs i imatges».

Aquest és el segon llibre de Jo-
sep Ballesteros, que l’any 2009 va
publicar La joguina d’un dia tot just
desembolicat. 

QUERALT CASALS | SANT BENET DE BAGES

El manresà Josep Ballesteros
presenta un llibre de poesia
amb la seva experiència vital

L’advocat i escriptor acaba de publicar «El teu nu té la violència d’un
Déu creador», un poemari amb una gran dimensió espiritual i sensual


Josep Ballesteros va presentar el seu llibre a Món Sant Benet

Q. C,
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manrESa
Espai Rubiralta Avui, a les
21.30 h, concert  de Susana
Sheiman trio. Entrada gratuïta
amb consumició mínima.
Voilà! Cafè-teatre (cós, 74)
Avui, a les 22 h, concert d’alba
marbà. Entrades: 5 euros.

manrESa
«Harket (Protocolo)»
Avui, a les 21 h, a la Sala peti-
ta del teatre Kursaal. repre-
sentació del muntatge de Juan
pablo mendiola que combina
dansa, teatre, humor, música,
disseny i videomapping. Entra-
des: 12 euros (10 euros amb
descomptes). a la venda a les
taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat.

iguaLaDa
«Un catalanista oblidat:
Francesc Romaní i Puigden-
goles (1831-1912)»
Avui, a les 20 h, a l’auditori del
museu de la pell. conferència
de miquel gutiérrez, dins del
cicle del tricentenari. 

oLESa DE montSErrat
«Els fets i les conseqüèn-
cies del 1714 al Baix Llo-
bregat» Avui, a les 18 h, a
la biblioteca Santa oliva. pre-
sentació del llibre i conferència
El 1714 a olesa de montse-
rrat, a càrrec de Xavier rota.
organització: cEcBLL.

puig-rEig
Club de lectura: «Victus»
Avui, a les 20.30 h, a la biblio-
teca guillem de Berguedà.
Sessió per comentar la
novel·la d’albert Sánchez pi-
ñol. hi assistirà un professor
d’història per contextualitzar
l’obra.

SaLLEnt
Parlem de llibres: «Un árbol
crece en Brooklyn» Avui,
a les 20 h, a la biblioteca Sant
antoni m. claret. tertúlia sobre
la novel·la de Betty Smith.

caL roSaL
Cicle de cinema germànic
Avui, a les 21.30h, al Konvent,
projecció d’una pel·lícula.

iguaLaDa
«Patrimoni protegit»
Avui, a les 15.30 h, a l’Espai
cívic centre. Xerrada a càrrec
de Josep tresserras, organitza-
da per apinas i grup àuria.
S’informarà sobre els béns i
drets que formen el patrimoni
protegit de la persona amb
discapacitat i quina és la millor

manera de fer-ne la successió.
manrESa
«La dona i l’avortament»
Avui, a les 18 h, a l’Espai roig
del Bages (mel, 8, 1r). Xerrada
a càrrec de maribel nogué, ac-
tivista igualadina pels drets de
la dona. organització: Dones
Solidàries.
Pessics de saviesa S’ha
suspès, per motius externs a
la organització, la xerrada pre-
sència catalana al món del se-
gle XiX al present, a càrrec de
l’historiador Josep maria Soler i
Sabater. El cicle és organitzat
per la regidoria de cultura i
grup de professors de filoso-
fia de la catalunya central.

Santa maria D’oLó
«Educar no és tan difícil»
Avui, a les 18 h, al centru (ca-
sal de Joves). Xerrada a càrrec
de maria Jesús comellas, doc-
tora en psicologia, professora
emèrita titular del departa-
ment de pedaogia aplicada de
la uaB. organització: consorci
del moianès i ajuntament de
Santa maria d’oló.

SantpEDor
«Bases per a una alimenta-
ció equilibrada» Avui, a
les 19.30 h, al Lokal de la vila.
Xerrada a càrrec de cristina
manyer.

manrESa
«Nutrició i salut: alimenta-
ció a la gent gran» Avui, a
les 18 h, a local del carrer Dos
de maig, 26-28. organització:
ass. de veïns de valldaura.

avià
Ateneu Avui, a les 18.30 h,
ball a càrrec de maria alba.

gironELLa
Dia Mundial de l’Alzheimer
Avui, a les 19 h, a la casa de

cultura. cinefòrum, amb la pro-
jecció de la pel·lícula amor, de
michael haneke. organització:
arada.

manrESa
Curs: «Hort ecològic d’auto-
consum» L’associació L’Era
organitza el curs, que compta-
rà com a professor especialista
amb marc Estévez, autor del
llibre un hort per ser feliç. Les
sessions s’iniciaran el dissabte
27 de setembre a la finca de
can poc oli de l’Escola agrària
de manresa i s’allargaran set-
manalment fins al 18 d’octu-
bre, matí i tarda. informació i
inscripcions: 93 878 70 35 o
www.associaciolera.org. 

Sant Boi DE LLuÇanÈS
Jornada tècnica de la Fira de
l’Hostal L’activitat, que es
farà divendres, de 10 a 14 h,
al centre de Sant Boi, s’em-
marca en els actes de la fira
agrícola i ramadera. Enguany

es presentaran experiències
on el valor afegit del  producte
també comporta la cura del
medi ambient i del patrimoni
agrícola i ramader. La jornada
és gratuïta, però cal inscriure’s
a través del consorci del Lluça-
nès: 93 888 00 50 o sdr.con-
sorci@llucanes.cat.

manrESa
«Viatgers manresans»
L’ajuntament i foto art convo-
quen el novè concurs de foto-
grafia viatgers manresans, en
categoria adults. per segon
any, també hi ha la categoria
infantil (de 6 a 12 anys) i la ca-
tegoria per a dispositius mò-
bils a través de l’aplicació ins-
tagram. Les obres es poden
presentar fins avui. 

pinóS
Visita guiada a forns de
pega i premsa de vi terri-
tori de masies organitza una
ruta guiada per albert fàbrega
i veïns que tindrà lloc el diu-
menge28 de setembre. Es
farà també una visita, opcional
després de la ruta, al retaule
barroc de Sant pere de mata-
margó. La trobada serà a les 8
h a Sant pere de matamargó.
informació i inscripcions: 672
491 223 o informació@terri-
toridemasies.cat.

iguaLaDa
Biblioteca Central (vestíbul)

Exposició Els llibres viat-
gers, amb les fotografies parti-
cipants al quart concurs de lli-
bres que han viatjat a l’estiu.
Fins al 14 d’octubre. 

manrESa
Centre Cívic Selves i Carner

fotografies de natura i Sen-
derisme, de Jordi torres. Fins
al 26 de setembre. De dilluns
a divendres, de 16 a 21 h. 
Casal de les Escodines Ex-
posició fotografies de cultura
popular de manresa, de Jordi
preñanosa, i de viatges, de
Sussi garcia. Fins al 26 de se-
tembre. De dilluns a dissabte
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
(dissabte, fins a les 20 h).

La SEu D’urgELL
Arxiu Comarcal de l’Alt Ur-
gell Entre àustries i Bor-
bons. La guerra de Successió a
la cerdanya i l’urgellet. Fins al
26 de setembre, de dilluns a
divendres, de 8 a 15 h.

capELLaDES
Caminada del CAP Diven-
dres, com cada últim diven-
dres de mes, de 9 a 10.30 h,
sortida des de la porta del cap. 

manrESa
Passejada de l’Associació
de Veïns de Valldaura Di-
vendres, a les 8.30 h, sortida
de la plaça vuit de març per fer
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AGENDA 

#CHEF★★★

Estats units, 2014. comèdia.
115 min. Direcció i guió: Jon
favreau. intèrprets: Jon
favreau, Sofía vergara, John
Leguizamo, Bobby cannavale,
Dustin hoffman.  un cuiner
de Los angeles, carl casper,
s’ha convertit en una
referència culinària a la ciutat
després de molts anys de
feina esgotadora. però el seu
èxit també ha ensorrat la seva
vida privada. Multicines
Abrera.

BOYHOOD★★★★★

Estats units, 2014. Drama.
164 min. Direcció i guió:
richard Linklater. intèrprets:
patricia arquette (olivia), Ellar
coltrane (ma-son), Lorelei
Linklater (Samantha) i Ethan
hawke (pare).  Els
al·lucinats ulls de l’espectador
contemplen com un nen,
mason, esdevé adult i com el
seu entorn evoluciona de
manera paral·lela. Bages
Centre (Manresa).

EL HOMBRE MÁS BUSCADO
★★★★

regne unit, Estats units i
alemanya, 2013. thriller. 121
min. Direcció: anton corbijn.
intèrprets: philip Seymour
hoffman (günter Bachmann),
rachel mcadams (annabel
richter), grigoriy Dobrygin
(issa Karpov) i Willem Dafoe
(thomas Brue).  issa Karpov
és un jove de 26 anys, mig
rus i mig txetxè, gihadista,
que, després de ser
brutalment torturat, torna a
hamburg per reclamar la
fortuna del pare. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL NIÑO★★★★

Espanya, 2014. Drama,
thriller. 130 min. Direcció:
Daniel monzón. intèrprets:
Luis tosar (Jesús), Jesús
castro (El niño), Sergi López
(vicen-te), ian mcShane (El
inglés).  El niño i El compi
volen iniciar-se en el
narcotràfic i gibraltar és
perfecte per carregar
embarcacions amb haixix si
saben evitar el control policial.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

GUARDIANES 
DE LA GALAXIA
Estats units, 2014. acció,
fantàstic. 122 min. Direcció:
James gunn. intèrprets: chris
pratt (Star-Lord / peter quill),
Dave Bautista (Drax), Lee
pace (ronan), Zoë Saldana
(gamora), Benicio Del toro
(the collector).  peter quill
és un aventurer a qui
persegueix el caçarecom-
penses ronan després de
robar una misteriosa esfera
que aquest també cobejava.
Multicines Abrera.

HÉRCULES★★

Estats units, 2014. acció,
fantàstic. 98 min. Direcció:
Brett ratner. intèrprets:
Dwayne Johnson (hércules),
irina Shayk (megara), ingrid
Bolsø Berdal (atalanta), John
hurt (cotys).  hércules,
famós pels seus dotze

treballs, està turmentat pel
passat i s’ha convertit en un
mercenari sense rumb. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD★★★

Estats units, 2014. comèdia,
acció. 112 min. Direcció: phil
Lord i chris miller. intèrprets:
Jonah hill (Schmidt), channing
tatum (Jenko), ice cube (capi-
tà Dickson), nick offerman
(hardy) i amber Stevens
(maya).  Els oficials Schmidt
i Jenko reben l’encàrrec de
camuflar com si fossin
estudiants en un centre
universitari. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

L’ABELLA MAIA★★

alemanya, austràlia, 2014.
animació. 78 min. Direcció:
alexs Stadermann i Simon
pickard.  passa de ser una
abella indisciplinada a seguir
les normes del rusc, a causa
del robatori de la gelea reial.
Bages Centre (Manresa).

L’ENDEMÀ★★

catalunya, 2014. Documental.
90 min. Direcció: isona
passola. intèrprets: Joan
amargós, Eva Espejo, anna
gonzalvo, ventura López. 
Experts proposen solucions
per construir un nou estat, en
el context simbòlic de
l’aixecament d’una bastida.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines (Abrera).

LES DOY UN AÑO★★★

regne unit, 2013. comèdia
romàntica. 97 min. Direcció:
Dan mazer. intèrprets: rose
Byrne (nat), rafe Spall (Josh),
anna faris (chloe) i Simon

Baker (guy).  nat i Josh són
una parella que sembla
perfecta, però ningú creu que
pugui durar més d’un any.
quan s’apropen als fatídics
primers dotze mesos, posaran
al límit la seva paciència.
Bages Centre (Manresa).

LÍBRANOS DEL MAL★

Estats units, 2014. terror,
thriller sobrenatural. 118 min.
Direcció: Scott Derrickson.
intèrprets: Eric Bana (Sarchie),
Édgar ramírez (mendoza),
olivia munn (Jen), Sean harris
(Santino).  El sergent ralph
Sarchie és del cos de policia
del Bronx, on diversos casos
de possessió diabòlica
comencen a manifestar-se.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LUCY★★★

frança, 2014. acció, thriller.
89 min. Direcció i guió: Luc
Besson. intèrprets: Scarlett
Johansson (Lucy), morgan
freeman (professor norman),
choi min-sik (Sr. Jang) i amr
Waked (pierre Del rio).  Els
éssers humans només
utilitzen el 10% del potencial
del cervell i a Lucy li tocarà
arribar fins al 100%. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i E. S.

★★★★★ oBra mEStra ★★★★ moLt Bona ★★★ Bona ★★ intErESSant ★ rEguLar ● DoLEnta

EL CORREDOR DEL LABERINTO★★

Estats units, 2014. ciència-ficció, 113 min. Direcció: Wes Ball.
intèrprets: Dylan o’Brien (thomas), thomas Brodie-Sangster
(newt), Kaya Scodelario (teresa), Will poulter (gally), aml ameen
(alby), Blake cooper (chuck), Ki hong Lee (minho) i patricia
clarkson (ministra ava paige).  thomas es desperta en un
ascensor i descobreix que ell i un grup de nois es troben en un
espai molt gran limitat per murs de formigó gegants. i no recorden
res. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

LA GRAN SEDUCCIÓN★★

canadà, 2013. comèdia. 113 minuts. Direcció: Don mcKellar.
intèrprets: Brendan gleeson (murray), taylor Kitsch (Dr. Lewis),
Liane Balaban (Kathleen), gordon pinsent (Simon) i rhonda
rodgers (Samantha).  Els habitants del poblet tickel cove volen
que una indústria petroquímica s’hi instal·li i els tregui de la
misèria. però per aconseguir-ho necessiten que hi hagi un metge, i
faran el que sigui per aconseguir-ho, fins i tot aprendre a jugar a
criquet. Bages Centre (Manresa).

SI DECIDO QUEDARME★★

Estats units, 2014. Drama. 107 min. Direcció: r. J. cutler. intèr-
prets: chloë grace moretz (mia hall), mireille Enos (Kat hall), Joshua
Leonard (Denny hall) i Jamie Blackley (adam).  un accident de
cotxe deixa la família de mia hall al límit de la mort.  Des de l’altra
banda, la noia observa com el seu xicot i el seu entorn es
preocupen pel seu futur. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 camí DELS truLLoLS

Sala 1 Il barbiere di Siviglia (òpera en directe) 19.30 h
Sala 2 La gran seducción 17.20-19.50-22.20 h
Sala 3 Boyhood 18.00-21.45 h
Sala 4 Lucy 18.20-20.10-22.45 h
Sala 4 L’endemà 18.00-20.00-22.40 h
Sala 5 Hércules 18.10-20.20-22.30 h
Sala 6 El hombre más buscado 18.00-20.15-22.30 h
Sala 7 El corredor del laberinto 18.10-20.20-22.40 h
Sala 8 Si decido quedarme 17.30-20.00-22.30 h
Sala 10 L’abella Maia 18.20 h
Sala 10 Líbranos del mal 20.10-22.30 h
Sala 11 Infiltrados en la universidad 18.10 h
Sala 11 Les doy un año 20.20-22.40 h
Sala 12 El niño 17.00-19.30-22.15 h
Bages centre pot canviar de sala la projecció de les pel·lícules

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ hoStaL DEL pi, 4-6

Sala 1 El corredor del laberinto 18.00-21.20 h
Sala 2 Líbranos del mal 19.00-21.30 h
Sala 3 Lucy 17.40-19.40-21.40 h
Sala 4 Hércules 17.40-19.35 h
Sala 4 Hércules 3D 21.40 h
Sala 5 El niño 18.30-21.15 h
Sala 6 El hombre más buscado 18.20-20.50 h
Sala 7 Infiltrados en la universidad 17.30-21.45 h
Sala 7 L’endemà 19.45 h
Sala 8 #Chef 18.00 h
Sala 8 Guardianes de la galaxia 20.30 h

REGIÓ7no ES fa rESponSaBLE DE LES variacionS
horàriES quE facin LES SaLES En La programació 



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS


