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Batalla festera
Lleida (Segrià)
Festes de Moros i Cristians.
Dies 20 i 21. Amb les batalles
de música i comparses
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Multisectorial
Manresa (Bages)
200 expositors i 40 artesans
participen a l’Expobages,
que també acull l’ExpoAntic

�
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Una mà renta
l’altra i les dues,
la cara

La Nit de Comerç de Man-
lleu de demà dissabte con-
vertirà el centre de la vila
en territori pirata. Els visi-
tants podran passejar pel
centre com si estiguessin
en una illa de pirates, te-
màtica que ha inspirat
l’ambientació d’espais i
carrers d’enguany. Però a
a banda d’oferir promo-
cions, la nit estarà plena
de sorpreses: DJ, coreo-
grafies, photocalls, expo-
sicions, ambientació, ta-
llers, jocs, música, espec-
tacles... I no hi faltarà una
àmplia oferta gastronòmi-
ca per sopar o fer un tastet
tot gaudint de l’ambient
de festa (www.man-
lleu.cat).

Els pirates
assalten
Manlleu

El Pont Màgic és el nom
del primer festival de mà-
gia de Bagà, “un homenat-
ge a l’emblemàtic pont de
la vila, de gran història”,
comenta Pau Segalés,
mag i organitzador
d’aquest festival que vol
“acostar la màgia impli-
cant totes les entitats lo-
cals”. Per això, enceta avui
la programació un espec-
tacle que barreja diferents
disciplines a càrrec de di-
versos grups de la vila. Dis-
sabte hi haurà tallers per
als més petits impartits
per tres mags i, a la tarda,
es podran veure els espec-
tacles Horus Pocus
d’Eduard Juanola, Bicica-
dabra de Fèlix Brunet,
que es representarà a dife-
rents punts del municipi, i
l’obra Il·lusiona’t de Pau
Segalés. El duo argentí
Brando i Silvana, amb Cir-
cus, clourà la programació
al Teatre Casal.

Primer
festival de
màgia a Bagà

Alpens ofereix l’oportuni-
tat de reviure els fets del
1873, la batalla d’Alpens,
de Cabrinetty contra Sa-
valls, amb un cap de set-
mana molt intens i que en-
guany arriba carregat de
novetats. La Fira del Jo-
vent estrena el primer
room escape del Lluçanès
a Cal Salau, una nova for-
ma de reviure la història.
En plena guerra carlina, i
en una casa del segle XIX,
els participants hauran de
resoldre diferents enig-
mes en seixanta minuts
per poder sortir-ne. L’altra
novetat arriba dissabte,
quan es farà la teatralitza-
ció de la batalla, que en-
guany serà nocturna
(22.30 h, a la plaça).

Aquest dia també hi haurà
la 2a Trobada de vents i
percussió de Musicop, tor-
naran els Jocs de Batalla a
la tarda, i a la nit, a La Fà-
brica Vella, tindrà lloc un
dels plats forts de la pro-
gramació: el concert de
Miquel del Roig, seguit de
discomòbil. Diumenge es
podrà passejar per les pa-
rades del centre del poble i
disfrutar del menjar de
l’època a través de l’altra
incorporació d’aquesta
edició: la taverna L’Afarta-
pobres de la plaça Major,
que oferirà plats antics.
També hi haurà la premsa
del segle XIX per “posar-se
al dia” i un vermut musi-
cal. A més, durant tot el
cap de setmana es podrà
visitar l’exposició Alpens
1873 i el campanar
(www.alpens.cat).

J. Peña
ALPENS

Alpens es transforma en un
camp de batalla del 1873
a La Fira del Jovent arriba carregada de novetats a Ofereix un ‘room escape’, la batalla passa a ser
nocturna i incorpora una taverna amb tapes de l’època a Destaca l’actuació de Miquel del Roig

La representació de la batalla passa a fer-se dissabte a la nit ■ EVA FREIXA

A Manresa ja es respira
ambient festiu. Els dos-
cents expositors i més de
quaranta artesans que
participen a l’ExpoBages
2017, amb un 100% d’ocu-
pació, ja estan a punt per
envair d’oferta multisec-
torial la localitat. A més
aquest any s’augmenten
les activitats paral·leles i
per primer cop també s’hi

celebra ExpoAntic, amb
tot tipus d’actes gastronò-
mics i culturals. Una nove-
tat d’aquest any que crida
molt l’atenció és que els vi-
sitants podran convertir-
se durant una estona en
un diable, saltant sota el
foc de les carretilles. La
iniciativa serà possible
gràcies a Diables de Xàldi-
ga, que tant dissabte a la

tarda com diumenge al
matí ocuparan la plaça del
Puigmercadal amb la in-
tenció de promocionar la
cultura popular. La fira
s’obrirà demà amb l’acte
oficial i l’atorgament del
Pollet d’Or al científic
manresà Pere-Joan Car-
dona, conegut per la seva
recerca sobre la tuberculo-
si (www.expobages.com).

Tot a punt per envair
Manresa d’oferta firal

El sector de l’automoció ha agafat enguany molta
embranzida, amb moltes marques presents ■ J. PREÑANOSA


