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CARDONA
▶Festa major. Avui, a les 12 h,
al monument de l’Onze de Se-

tembre: ofrena floral, discurs

institucional, interpretació de

l’Himne Nacional de Catalunya

a càrrec de la Cobla Principal

d’Olot i la Coral Cardonina. Ga-

leig dels Trabucaires de Sant

Ramon de Cardona. Tot seguit,

al passeig de la Fira, sardanes

amb la Cobla Principal d’Olot. 

L’ESTANY
▶Festa major. Avui, a les 11 h,
a l’aparcament de l’ajunta-

ment, espectacle SoliLoqui, de

Ton Muntané. Per a totes les

edats. Després, vermut.

MONTMAJOR
▶Mercat i Tradició. Avui, a
les 10 h, obertura del 24è mer-

cat amb cercavila de gegants.

A la plaça, presentació de les

colles geganteres i ballada ge-

neral. Un centenar de parades

de productes artesanals, tradi-

ció i sorpreses. Homenatge als

antics mercaders. A les 14 h, al

Local del Comú, dinar de ger-

manor. En acabar, ball amb el

músic Dolfi. Preu: 13 euros, an-

ticipadament; i 15 euros, el ma-

teix dia. Cal encarregar els ti-

quets al 93 824 60 00 o

www.montmajor.cat.

SALLENT
▶Festa major. Avui, a les 9 h,
al club de petanca, 2n Torneig

de petanca Arreaza. A les 9.30

h, al pavelló, 15è Torneig de

bàsquet 3x3. Organització: AE

Sallent. A les 9.30 h, a la plaça

de la Pau, Body Art a càrrec

d’Espai Salut. A les 10.30 h, a la

plaça de la Pau, Ioga Kids a cà-

rrec d’Espai Salut. A les 11 h, al

parc Pere Sallés, acte institu-

cional de l’11 de Setembre,

amb autoritats, Coral Nova

Harmonia, Esbart Vila de Sa-

llent, escola de música Cal Mo-

liner i Bastoners de Sallent. A

les 11.30 h, al passeig 1 d’Octu-

bre de 2017, ball de gegants i

nans amb la Cobla Camps. A

les 12 h, sardanes amb la Cobla

Camps. A les 21 h, a la plaça

Sant Antoni M. Claret, especta-

cle El show de la gent gran.

ST. JULIÀ DE CERDANYOLA
▶Festa major. Avui, a les 9 h,
pujada al Forcat i imposició de

la senyera. En baixar, a la plaça

de l’Església, xocolatada.

SOLSONA
▶Festa major. Avui, d’11 a 14
h, al passeig del Pare Claret, a

l’altura del Casal de Cultura i

Joventut, castells inflables per

al públic infantil.

FIRES I FESTES
IMATGE PROMOCIONAL

Ton Muntané oferirà a l’Estany el xou «SoliLoqui»

AVINYÓ
▶Diada Nacional de Catalu-
nya. Avui, a les 8.30 h, sortida
des de la plaça Major i arriba-

da al parc de l’Onze de Setem-

bre, de la caminada a la Torre

dels Soldats, amb presència

dels gegants, nans i grallers

d’Avinyó. A les 11.30 h, acte ins-

titucional, amb ofrena floral i

lectura del manifest. A les 19 h,

al parc Maragall, cantada d’ha-

vaneres i cremada de rom amb

el grup Xató. Ho organitza:

Centre Excursionista d’Avinyó,

Colla de Gegants, Nans i Gra-

llers d’Avinyó i Ajuntament.

CERCS
▶Canvi de senyera a Sant
Corneli. Avui, a les 11.30 h,
amb coca i xocolatada.

BERGA
▶Diada Nacional. Avui, a les
9.30 h, al monument de Rafael

Casanova al parc del Pla de

l’Alemany (parc dels Soldats),

ball d’homenatge a càrrec de

l’Esbart Dansaire Queralt. A les

9.45 h, sardanes a càrrec de la

Cobla Pirineu. A les 10.30 h,

hissada de l’estelada a càrrec

de Ginko amb motiu del seu

10è aniversari i en representa-

ció de les entitats bergueda-

nes. Ofrena floral al monu-

ment de Rafael Casanova. Lec-

tura del manifest institucional

a càrrec dels representants del

consistori. Tot seguit, sardanes

amb la Cobla Pirineu. 

CALDERS
▶Festa major. Avui, a les 12 h,
al Puig, hissada de la senyera. 

CASTELLBELL I EL VILAR
▶Diada Nacional de Catalu-
nya. Avui, a les 10 h, a la plaça
d’Esteve Biosca. Acte comme-

moratiu del 80è aniversari de

l’afusellament dels tres alcal-

des republicans (1939-2019).

Xocolatada popular. Organitza-

ció: Ajuntament.

MANRESA
▶Diada Nacional de Catalu-
nya. Avui, a les 11 h, a la plaça

Onze de Setembre, amb parla-

ment de la historiadora As-

sumpta Montellà, autora, en-

tre altres, del llibre La materni-

tat d’Elna; i ofrena floral de

l’ajuntament, institucions i en-

titats que s’hi adhereixin. Amb

la participació de corals de

Manresa i ballada de sardanes.

MOIÀ
▶Diada Nacional de Catalu-
nya. Avui, a les 8 h, sortida a
peu des de la plaça Sant Seba-

tià. A les 9 h, sortida des de la

Creu Vermella. A les 10 h, alça-

da de l’estelada al cim del

Grony. Hi haurà beguda i coca.

A les 12 h, recepció oficial de

l’ajuntament. A les 12.30 h, a la

plaça de l’Hospital, davant del

monument del moianès Rafael

Casanova, ofrena floral presi-

dida per la conseller de Justí-

cia, Ester Capella. Amb l’Espai

Musical de Moià i els Falcons

de Castellcir.

ST. VICENÇ DE CASTELLET
▶Marxa de torxes. Avui, a les
11 h, a la plaça Onze de Setem-

bre, ofrena floral.

SÚRIA
▶Diada Nacional de Catalu-
nya. Avui, a les 8 h, sortida
des de la plaça de Sant Joan de

la pedalada en bicicleta tot te-

rreny BTT cap a la Torre. A les

9 h, sortida des de la plaça de

Sant Joan de la caminada cap a

la Torre per hissar la Senyera.

A les 9.30 h, al turó de la Torre,

hissada de la bandera de Cata-

lunya. Lectura del manifest i

cant d’Els Segadors amb la

col·laboració de cantaires su-

riencs de diferents entitats,

que coincidirà amb un galeig a

càrrec dels trabucaires del Tro

Gros. Aixecada de pilar amb la

colla castellera Salats. Balls de

bastons a càrrec dels Basto-

ners de l’Agrupació Sardanista.

Ball de Cascavells a càrrec del

Tro Gros. A continuació, es-

morzar. A les 10 h, a la plaça de

Sant Joan, 20a Trobada de

Puntaires. Aplega més de 200

participants. 

11 DE SETEMBRE

El Teatre Municipal Ateneu enge-
garà el 6 d’octubre la nova tempora-
da, que inclourà set espectacles en
abonament,  a més dels cicles «Mú-
siques de butxaca»,  organitzat per
l’Ateneu Igualadí, i la programació
infantil de La Xarxa. L’encarregat
d’aixecar el teló serà Joan Pera  amb
Alguns neixen estrellats, un home-
natge als grans còmics i humoristes
del cinema i la televisió, amb la di-
recció i acompanyament a l’escenari
del manresà Enric Llort; continuarà,
el 20 d’octubre, La reina de la bellesa
de Leenane, un drama de Martin
McDonagh sobre les relacions entre
les persones i la família, dirigit per
Julio Manrique i amb un elenc for-
mat per Enric Auquer, Marissa Josa,
Marta Marco i Ernest Villegas. El diu-
menge 17 de novembre arribarà la
comèdia Ovelles, de Carmen Marfà i
Yago Alonso, que reflexiona sobre la
frustració d’una generació marcada
per la crisi, amb Biel Duran, Albert
Triola i Gemma Martínez. Joel Joan
dirigeix el monòleg de Dennis Kelly
Nenes i nens, un dels èxits del darrer
Grec, que Anna Sahun interpretarà
l’1 de desembre a Igualada en el pa-
per d’una dona que no acota el cap
davant les adversitats però que aca-
ba descobrint massa tard que es va
enamorar de l’home equivocat.

Música clàssica 

El dia 24 de novembre més de cent
cantaires de la ciutat i la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia celebraran
Santa Cecília amb la interpretació
participativa de Mil anys, de Valentí
Miserachs i Antoni Dalmau, a la ba-
sílica de Santa Maria. Hi cantaran

com a solistes Ulrike Haller, Julia
Brescó, Joan Garcia i Josep Pieres
sota la direcció de Josep Miquel Min-
dán. L’acte tindrà la presència del
compositor i l’autor del text. Arpa és
el concert de Nadal a càrrec del Cor
Exaudio i el Cor d’homes d’Igualada
que tindrà  la participació de la jove
i reconeguda arpista catalana Mag-
dalena Barrera, els flautistes Oriol
Carceller i Ester Alonso i la violon-
cel·lista Clara Puig. Es farà el 22 de
desembre, a la basílica de Santa Ma-
ria. I l’Orquestra Terres de Marca
presentarà el Concert de Cap d’Any
de música i dansa, el 4 de gener.

Abonaments

Aquests 7 espectacles formen part
de l’abonament de 4 obres per 44 eu-
ros que es podran comprar a partir
del 19 de setembre al Punt de Difusió
Cultural i Turística del carrer Garcia
Fossas, 2, i també com a novetat es
podran gestionar des de casa a través
del nou web i nou sistema de venda
d’entrades hostatjat a www.teatre-
municipalateneu.cat després que la
plataforma Ticketea, que fins ara feia
aquesta funció, tanqui el seu servei.

El departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igualada ha
volgut fer una aposta per un sistema
de venda desenvolupat a nivell local
pels mateixos professionals que van
crear el sistema de venda d’entrades
de l’Ateneu Cinema. Els usuaris no
tindran cap recàrrec en la compra
d’entrades, i a més podran comprar
l’abonament en línia. Es tracta d’una
iniciativa que en el futur  vol posar-
se a disposició de les entitats que
participen de la programació del
Teatre Municipal Ateneu.

REDACCIÓ MANRESA

Joan Pera obre la nova
temporada del Teatre
Municipal Ateneu
L’equipament igualadí estrena web i un nou
sistema de venda d’entrades sense cap recàrrec
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