SIRUELA. 26 EUROS. NARRATIVA

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) 
grafies antigues de cobren vida i
Avui, a les 16.15 h, projecció en
transporten els espectadors a
pantalla gran del Barça-Madrid.
una ciutat europea de finals del
Gratuït. Reserves de taula: ensegle XIX. Entrades: 15 euros (12
trades@voila.cat. A les 00 h,
euros amb descomptes). A la
concert de David Ros (versions).
venda a www.teatreaurora.cat, i
Entrada gratuïta. Diumenge, a
a la taquilla una hora abans de
les 20 h, concert d’Antonio Priecada funció.
to, que farà un tribut a Paco de
Lucía. Entrades:
8 euros. Venda
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MANRESA
anticipada i reserves de taula a
Presentació de la programació
entrades@voila.cat. Dilluns, a
de la nova temporada del teakelly brogan
les 22 h, espectacle de cabaret
tre Kursaal  Diumenge, a les
Tu mente es tuya
de La rateta que escombrava
12 h, a la Sala Petita. Amb la parLa verdad sobre la depresión
l’escaleta. Entrada amb taquilla
ticipació d’artistes com Jo Jet i
inversa.
femenina
Maria Ribot, Raül Benéitez, la
ten
Stroika (av. dels Dolors, 17) 
Companyia Bratislava, Ivan TaURANO.
18
EUROS.
SALUT
e
Avui, a partir de les 01 h, Stroika
pia d’Scape Show i MTM del mu A partir de la definició dels trets
Sessions a Warsaw i Buff Bay.
sical Dolly, una dona exasperant.
propis de la depressió en les dones, Entrada gratuïta fins a les 02 h.
e,
Hi haurà música en directe, sorA partir de les 02 h, 6 euros amb
tejos... Accés lliure i gratuït, limil’autora proposa un programa de
a
cervesa, 9 euros amb combinat i
tat a la capacitat de la sala.
recuperació sense medicaments i
on12 euros amb 2 combinats.
«El llibre dels mormons» 
millorant temes com l’alimentació.
El Sielu (plaça Valldaura, 1) 
Diumenge, a les 18 h, a la Sala
Avui, de 00 a 06 h, sessió amb
Gran del teatre Kursaal. Musical
Danny Romero de convidat esdels creadors de South Park
maria teresa ocaña
pecial i Sergi Torra i Edgar Pérez.
adaptat i dirigit per Arnau Abella
Entrades: 13 euros, anticipades.
Los fauves
a càrrec de Lacetània Teatre de
Solsona. Entrades: 12 euros (10
FUNDACIÓN MAPFRE. 42,90 EUROS. ART
MOIÀ
euros amb el carnet del Galliner,
en La Fundació Mapfre acull fins al
Auditori de Sant Josep  Avui,
per a menors de 25 anys i majors
rac29 de gener a Madrid una de les ex- a les 20 h, concert de la pianista
de 65 anys). A la venda a les taKarla Martínez, que interpretarà
n
posicions més rellevants que s’han
quilles, al 93 872 36 36 i a
obres de Beethoven, Chopin, Dewww.kursaal.cat.
os
fet en les últimes dècades sobre el
bussy, Falla i Lecuona. Organita
moviment pictòric del fauvisme,
zació: Joventuts Musicals de
MONISTROL DE MONTSERRAT
oncaracteritzat per l’ús intensiu del
Moià.
Homenatge a Shakespeare i
color. El catàleg en dóna testimoni.
Cervantes  Avui, a les 21 h, al
SANT FELIU SASSERRA
teatre Art i Esplai. Els alumnes
L’Ateneu  Diumenge, a les 18
de l’Aula d’Arts Escèniques de
h, concert d’Oyuna Baturova
l’institut Bages Sud oferiran
Grup, que treballa en l’enregisdues obres: Romeu i Julieta: els
trament del seu primer CD. El
amans del Llobregat i Las avengrup és format per la cantant de
turas del ingenioso hidalgo Don
Buriàtia, una república russa de
Quijote de la Mancha. Entrades:
Sibèria; Josep Noguera, Francesc
5 euros. Serviran com a donatiu
X. Riera Xerina i Manel Ribera.
per al viatge de fi d’etapa de 4t
Entrades: 5 euros.
d’ESO.
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 El volum recull les millors obres
de del
2016
de Fecha: sábado, 03 de diciembre
de ficció
reconegut assagista
ue Página: 49
George Steiner, un seguit de textos
ur- Nº documentos: 1
que apleguen els temes que semmb
pre han interessat l’autor: la inhus
manitat en el cor de la cultura i
l’enigma i el poder del llenguatge.

A

“La lectura és a la ment
el que l’exercici al cos”
Joseph Addison, escriptor

CASTELLTERÇOL
«Astral»  Diumenge, a les
17.30 h, al Centre Espai Escènic.
Projecció del documental del
programa Salvados, en col·laboració amb Proactiva Open Arms.
Hi haurà cinefòrum amb el suport de Stop Mare Mortum.
Difusión: 5.686

SOLSONA

«Storm»  Avui, a les 18 h, al
Tatrau Teatre. Estrena de la nova
pel·lícula de Teixons Produccions, grup de joves de 15 anys.
També es projectarà un video de
10 minuts per celebrar els 10
anys de la iniciativa.

Pintura
L’ESTANY
45è concurs de pintura ràpida
 Se celebrarà el dijous 8 de
desembre, coincidint amb la
Fira de l’Estany. La inscripció és
gratuïta i cada concursant podrà
presentar una sola obra feta in
situ. El segellat de teles es farà a
a partir de les 8.15 h a la planta
baixa de l’ajuntament i les obres
es podran presentar fins a les 13
h a la plaça del Monestir. El veredicte es farà públic a les 13.45 h.
Amb les obres participants es
farà una exposició virtual al Facebook Viu l’Estany, per tal de
publicitar els artistes.

Lletres
IGUALADA
«Viatge al món dels tions» 
Avui, a les 18 h, a l’Abacus (Santa
Caterina, 22). Presentació del llibre de Ton Lloret, il·lustrat per
Martí Garrancho.

LA SEU D’URGELL

PIERA

MOIÀ

Catedral de Santa Maria d’Urgell  Diumenge, a les 18 h,
concert d’orgue La leyenda de

«Erbeste (boja per complaure)»  Avui, a les 19 h, al local
Sesoliveres. La companyia Erra-

«Argelagues»  Avui, a les 12 h,
a la bibioteca. Tertúlia amb l’escriptora i periodista Gemma

