
AGENDA

Música

ARTÉS
Tardes musicals a l’escola

Fins divendres, de 16.30 a 21 h,
a l’auditori de Cal Sitjes, audi-
cions dels alumnes de l’escola de
música. Divendres, a les 20 h,
cloenda amb els grups instru-
mentals: jove orquestra, orques-
tra, banda jove i banda.

BALSARENY
Concert de Nadal Avui, a les
19 h, a la Sala Sindicat. A càrrec
dels alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música.

IGUALADA
Setmana de concerts d’alum-
nes de l’EMMI Fins diven-
dres, de 17.30 a 21 h, a l’auditori
de l’Escola/Conservatori Munici-
pal de Música. Concerts gratuïts.

MANRESA
Sessions LP #3 amb Eric Fuen-
tes Avui, a les 19 h, al Centre
de Creació Musical de la sala
Stroika. Eric Fuentes, de The Un-
finished Sympathy, dirigirà l’au-
dició comentada del disc Against
the Grain, de Bad Religion. En-
trada gratuïta.
Voilà! Cafè-teatre (Cos, 74)
Avui, a les 22 h, concert especial
de la cantant surienca Beth. En-
trades: 10 euros. Entrades antici-
pades i reserves de taula a en-
trades@voila.cat.
Stroika (av. dels Dolors, 17)
Avui, a les 01 h, especial Fake
Cap d’Any amb DJ Shakur.

OLESA DE MONTSERRAT
Concert de Nadal Avui, a les
19 h, a la parròquia de Santa Ma-
ria. Organització: Escola Munici-
pal de Música.

SOLSONA
Concert de Nadal Avui, a les
17.30 h, a l’hospital Pere Màrtir
Colomés. A càrrec del Cor Gospel
Jove de l’Escola Municipal de
Música.

SÚRIA
Cicle d’audicions de Nadal a
l’Escola Municipal de Música

Divendres, a les 17.30 h, al Petit
Auditori de l’Escola Municipal de
Música. Organitzen: Escola Mu-
nicipal de Música i Ampa de l’Es-
cola Municipal de Música.

Escena

MANRESA
«La noia de la làmpada»

Avui, a les 20 h, a la Sala Petita
del teatre Kursaal. Obra de Mar-
ta Aran que planteja un debat
sobre la maternitat. Entrades: 15
euros; i 10 euros amb el carnet
del Galliner, per a menors de 15
anys i per a majors de 65 anys. A
la venda a les taquilles, al 93 872
36 36 o www.kursaal.cat.

MARTORELL
«C.A.T.H.A.M.O.S.» Avui, a
les 21 h, a Ca n’Oliveres. La Fura
dels Baus presenta un xou de
treball obert al públic, que es po-
drà veure en primícia mundial.
És una versió de l’òpera Thamos,
Rei d’Egipte, de Mozart, per al
Festival de Salzburg, sota la di-
recció de Carlus Padrissa. Ober-
tura de portes a les 20.30 h. En-
trada amb taquilla inversa. Re-
collida fins a un dia abans als
punts d’informació del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones.

Lletres

MANRESA
Lectura en veu alta Avui, d’11
a 12 h, a la sala de suport de la
biblioteca de l’Ateneu Les Bases. 
Club de lectura de novel·la

Avui, a les 18 h, a la biblioteca de
l’Ateneu Les Bases. L’última fugi-
da, de Tracy Chavalier. Coordinat
per Marta González. Cal inscrip-
ció prèvia.
Club de lectura de novel·la

Avui, a les 19 h, a la biblioteca de
l’Ateneu Les Bases. El violí d’Aus-
chwitz, de Maria Àngels Angla-
da. Coordinat per Eulàlia Ribas.
Club de lectura de filosofia

Avui, a les 19 h, a la sala de ru-
nions de la biblioteca del Casino.
El odio de la democracia, de Jac-
ques Rancière.
«Pompeu Fabra, jugada mes-
tra!» Avui, a les 19 h, a l’Espai
Òmnium (Sobrerroca, 38).
Cloenda de l’Any Fabra, monòleg
interpretat per l’actor Òscar In-
tente. L’espectacle utilitza la me-
tàfora esportiva per introduir la
dimensió científica, humana i
ciutadana el geni ordenador de
la llengua catalana. Organitza-
ció: Òmnium Bages-Moianès i
Club Tennis Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Club de novel·la Avui, a les
20 h, a la biblioteca municipal.
Tocats pel foc, de Manuel de Pe-
drolo.

Nadal

BELLVER DE CERDANYA
Cantada de nadales dels in-
fants de l’escola Avui, a les
20 h, al poliesportiu municipal.

BERGA
Microconcerts de Nadal Fins
divendres, a l’Escola Municipal
de Música de Berga, al Centre Cí-
vic Berga (antic casal de la gent
gran) i al carrer Major. Organit-
zació: EMMB i Ajuntament.

CALDERS
«Els Pastorets» Avui, a les
15.30 i a les 17 h, al centre cívic.
Representacions a càrrec dels
alumnes de l’escola Anton Bus-
quets i Punset.

CASTELLCIR
Pessebre vivent Avui, a les
19 h, als carrers del poble. A cà-
rrec de l’escola La Popa de Cas-
tellcir.

CASTELLTERÇOL
Concert de Nadal Avui, a les
15 h, al pavelló municipal. A cà-
rrec de l’institut-escola Ramona
Calvet.

ESPARREGUERA
Patge reial Els dies 20, 21, 22
i 24 de desembre, d’11 a 13 i de
18 a 20 h, als carrers del Bruc, de
Montserrat i plaça de Sant Magí.
Organització: Botiguers i restau-
radors dels carrers del Bruc, de
Montserrat  i plaça de Sant Magí. 

GIRONELLA
Recital de poemes i nadales

Avui, a les 9.30 h, a la Fundació
Residència Sant Roc. Organitza-
ció: Fedac Gironella i Fundació
Residència Sant Roc.
«Obrim els ulls al Nadal»

Avui, a les 16 h, a l’escola Fedac
Gironella.
Pastorets i cagatió Avui, a
les 17 h, a la Fundació Residència
Sant Roc.

CULTURES

Regió7DIJOUS, 20 DE DESEMBRE DEL 201850

El concurs públic convocat
per la Fundació Mediterrània,
Fira d’espectacles d’arrel tra-
dicional, per triar nova direc-
ció artística ha rebut set pro-
postes, a l’espera de si encara
n’arriba alguna per correu
postal, tal com explicava ahir
a aquest diari la gerent del cer-
tamen, Lídia Hinojo. Una xi-
fra de candidats, remarcava,
«que ja era la que ens esperà-
vem». 

Dimarts es tancava la con-
vocatòria de presentació de
candidatures per seleccionar
la persona que ocuparà el càr-
rec de la direcció artística de
Fira Mediterrània de Manresa
durant els propers tres anys,
amb possibilitat de pròrroga
per a dos més. Aquesta perso-
na subsituirà en el càrrec el gi-
roní David Ibáñez, director ar-
tístic de la Mediterrània des
del 2012 –el més longeu–, i ja
portarà la batuta de la 22a edi-
ció, que se celebrarà a Manre-
sa del 10 al 13 d’octubre de
l’any que ve.

La xifra de set candidats és
similar a la presentada fa sis

anys, quan la Mediterrània va
convocar, per primer cop, un
concurs públic per rellevar la
mataronina Tere Almar, a qui
la Generalitat va decidir no re-
novar. Llavors s’hi van presen-
tar vuit candidats.

Ara, el següent pas el por-
tarà a terme la comissió de va-
loració, formada per Antoni
Herrera Pérez, subdirector

general de Protecció i Promo-
ció de la Cultura Popular i Tra-
dicional, qui actuarà en qua-
litat de president de la comis-
sió; Cristina Sanchis Ferrer,
cap del Servei de Promoció i
Dinamització de la Direcció
General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural
(DGCPAC); Olga Brea Corre-
dor, tècnica superior de la

DGCPAC;  Jordi Basomba Go-
zalvo, gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics, SL;
Josep Simon Carreras, cap del
Servei de suport a l’Alcaldia i
Presidència, i  Lídia Hinojo
Rojas, gerent de la Fundació
Mediterrània. Com a secreta-
ri, Jeroni Muñoz.  

Com explicava Hinojo, les
sol·licituds i documentació
presentades seran analitza-
des per aquesta comissió, la
qual seleccionarà les propos-
tes que passaran a una segona
fase, que consistirà en una en-
trevista a un màxim de tres
candidats, segons les bases
publicades. A banda de l’ex-
periència i la trajectòria en el
sector cultural, un dels punts
que més valorarà la comissió
serà el projecte per a la fira
que presentin els candidats.

La intenció és que, un cop
passades les festes de Nadal,
explica Hinojo, s’acceleri el
procés per triar candidat el
gener. La intenció és que la di-
recció artística s’estreni el fe-
brer en el càrrec. Serà el sisè
director o directora des del
naixement de la fira.

SUSANA PAZ MANRESA

La Mediterrània rep set candidats per
rellevar Ibáñez a la direcció artística
El comité de valoració, format per Generalitat, Ajuntament i fira, triarà la persona que
ocuparà el càrrec a partir del febrer És el segon cop que es convoca un concurs públic

ARXIU/SALVADOR REDÓ

David Ibáñez, l’octubre passat, en la seva darrera fira

El ple municipal d’avui in-
clourà una proposició dels
grups municipals de CDC i
ERC de suport a la creació
d’un Centre de les Arts Escè-
niques a l’edifici del Conser-
vatori de Manresa. Per argu-
mentar la proposició, inter-
vindrà en el ple Núria Soler
Cunill, de l’Agrupació Cultural
del Bages i en representació
de la Plataforma Amics del
Conservatori, impulsors de la
iniciativa. La intervenció de
Soler servirà per explicar la
proposta i per «demanar el vot
favorable al projecte dels 25
regidors i regidores del consis-
tori manresà», com expliquen
des de la plataforma.

Amics del Conservatori va
presentar en públic el 9 de no-
vembre, coincidint amb el
140è aniversari del teatre

manresà, un projecte que pre-
veu reconvertir l’edifici en un
Centre de les Arts Escèniques
a través d’un estudi previ que
va elaborar l’arquitecte man-
resà Pere Santamaria.  

La iniciativa de presentar el
projecte en el ple municipal
va sorgir després d’una reunió
de la plataforma, un cop cele-
brarà l’aniversari del Conser-
vatori. Com explicava llavors
a aquest diari Joan Morros,
membre de l’entitat, del pro-
jecte ja n’havien parlat amb
els dos partits del govern  i «de
manera informal amb la CUP
i el PSC». 

Així mateix, Amics del Con-
servatori van celebrar un de-
bat obert a tothom per expli-
car l’estudi previ de Santama-
ria, que preveu, a banda dels
usos, deixar a la vista tot el
claustre a l’interior del qual es
va construir el teatre. La con-
vocatòria, el 13 de desembre
passat, va reunir arquitectes,
polítics i professionals de l’es-
cena. La idea de la plataforma
és obrir el debat a la ciutada-
nia en noves convocatòries.

S. PAZ MANRESA

CDC i ERC presenten al ple
una proposició de suport al
centre d’arts al Conservatori

La plataforma impulsora
explicarà el projecte i
demanarà el vot favorable
als regidors del consistori

Més de 150 persones ja han
donat suport al manifest que
reivindica l’antiga fàbrica de
l’Anònima com a espai de
creació per a la cultura trans-
formadora. Una xifra que
pràcticament s’ha doblat res-
pecte el cap de setmana,
quan ja havien signat el ma-
nifest una vuitantena de per-
sones. Dissabte, els membres
del Festival Artístic del Barri
Antic (FABA) van organitzar
una visita oberta a l’Anònima
per veure els espais, debatre

sobre els possibles usos i rei-
vindicar-lo com a fàbrica de
creació cultural. Hi van assis-
tir més d’una seixantena de
persones. El següent pas és,
en els propers mesos, «acon-
seguir el compromís dels
grups polítics perquè, en la
propera legislatura, es fixi un
horitzó per a l’Anònima i s’hi
facin les intervencions míni-
mes per permetre l’activitat a
l’espai». Segons l’equip del
FABA, les intervencions «re-
queririen una inversió per
sota de mig milió d’euros».

REDACCIÓ MANRESA

Més de 150 persones ja han
signat per fer de l’Anònima
un espai de creació cultural

La 62a edició de la Inno-
centada de Manresa ja té títol
i dates. Jordi Gener repetirà al
capdavant de la direcció de
l’espectacle, que portarà per
títol Cabaret 33 i que farà re-
trocedir en el temps l’espec-
tador: al 1933, en plena Sego-
na República. Es faran sis fun-
cions del muntatge el gener al

teatre Conservatori. El text el
signa Silvia Sanfeliu i el mun-
tatge té la direcció coreogrà-
fica d’Ariadna Guitart. Les
entrades ja són a la venda (15
euros) a les taquilles del Kur-
saal i a www.kursaal.cat.  Ca-
baret 33 es podrà veure els di-
vendres 18 i 25 i dissabtes 19
i 26, a les 21 h; i els diumenges
20 i 27 de gener, a les 18 h. 

REDACCIÓ MANRESA

La Innocentada torna el gener
i posa a la venda les entrades

Sònia Parra Garcia


