Festival literari

Del 21 d’octubre a l’1 de novembre de 2020

La ciutat poètica

La ciutat poètica

Presentació

Qui ens ho havia de dir... però som aquí. De nou. Un any més. Perquè
passi el que passi, per crua que sigui la realitat que ens envolta, la poesia
i les paraules mantenen, impertorbables, la seva capacitat de ser nexe,
connector, baula. Res ni ningú no ens pot arrabassar aquest superpoder
que esperem que en aquesta catorzena edició del Tocats de Lletra brilli
com mai. Obligats com estem a veure’ns i viure’ns d’una altra manera,
la CIUTAT acull enguany aquest homenatge que li dediquem. Amb la
presencialitat i virtualitat formant part ja del nostre present, és amb gran
orgull que us presentem tants políedres al voltant d’aquest tema... El Josep
Pedrals i el Llibert Fortuny amb Afecte i Vernacle; Un camí recuperat de
Jaume Coll Mariné i Arnau Tordera... N’Erri de Luca, que tantes n’ha vist.
I l’acte de clausura, un Ciutats i paraules que ja ho diu tot. I ens adonem
que poder tornar a programar els Novíssims, el Cercatasques poètic, el País
Petit... és una petita joia, uns instants preciosos per assaborir, conscients
més que mai de com d’efímera i capriciosa és la vida. Si en Perucho, de qui
celebrem el centenari, ens pogués veure!
Companys i companyes de viatge, que n’estem, de contentes, de retrobarnos en aquesta edició del Tocats, perquè la dificultat i la suspensió planen
sobre els caps dels actes culturals. Però farem les coses bé, demostrarem
que la Cultura és segura i aquests prop d’una trentena d’actes ens
permetran unir-nos i compartir com mai. Gràcies de cor per fer-los
possibles.
Anna Crespo i Obiols

M. Carme Ferrer i Busquets

Regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa

Presidenta del Gremi
de Llibreters de Catalunya

Del 5 al 30 d’octubre

CENTENARI JOAN PERUCHO

Exposició

Programació presenciaL-virtual

Biblioteca del Casino
Passeig Pere III, 27
Dilluns de 16 a 20.30 h
De dimarts a divendres de 10 a 20.30 h
Dissabtes d’11 a 19 h

Enguany es commemora el centenari del naixement del poeta, novel·lista, crític
d’art i articulista, Joan Perucho. La Biblioteca del Casino s’hi vol sumar exposant
un ampli ventall dels seus poemes acompanyats d’imatges que ens ajuden a posar
en relleu la seva producció poètica, tan variada i rica en matisos. Una exposició
visual que ens acostarà al món fantàstic, mitològic, natural i imaginatiu del sempre
polifacètic autor. L’Any Perucho és una bona ocasió per conèixer més a fons la seva
obra.
Organitza: Biblioteca del Casino

Dimarts 20 d’octubre a les 19 h

CONVERSA AMB EVA BALTASAR

Club de lectura

Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6
Durada: 1 h

Més coneguda recentment com a novel·lista, Eva Baltasar és autora de nombrosos
poemaris sobre l’amor, la condició de la dona i la identitat.
Coordinació literària: Jordi Estrada
Organitza: Biblioteca del Casino i Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Eva Baltasar (Foto: David Ruano)

Dimecres 21 d’octubre a les 20 h

AFECTE I VERNACLE
Amb Josep Pedrals i Llibert Fortuny
Espectacle inaugural

Sala Petita del Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35
Durada: 1 h

El saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals s’uneixen per parlar-nos d’una
gran paradoxa humana, aquella que ens fa sedentaris i nòmades al mateix temps.
‘Afecte i vernacle’ serà una divagació poètic-musical sobre la tendresa del que ens
arrela a un tros de món (les coses vernacles) i ens commouen l’ànima (ens afecten),
i d’aquell sentiment de protecció del que és “casa”, a l’abric de la intempèrie per un
hivernacle anímic, però també es passejaran pel pes del no moure’s de lloc, per la
reclusió com a condemna, per sentir-nos en un món empetitit que ens ofega, en
una realitat tan estancada que ens deixa secs (l’efecte hivernacle).
Una producció de Tocats de Lletra
Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí
Josep Pedrals

Llibert Fortuny (Foto: Joel Codina)

Del 22 d’octubre al 14 de novembre

Dijous 22 d’octubre a les 19 h

NAUSFRÀGILS
Instal·lació poètica escultòrica del naufragi
Amb Ton Armengol i Puig

DIR L’AMOR I LA REVOLTA, POEMES ORALS DE LES
DONES DE LA CABÍLIA
Amb El-Kaissa Ould –Braham i Sònia Moya, i
l’acompanyament musical de Massinissa Ait-ahmed

Sala d’exposicions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Casa Lluvià)
Carrer de l’Arquitecte Oms, 5
Horari: De dimecres a dissabte, de 18 a 20.30 h.

La instal·lació, un diàleg entre poemes i obra reescultòrica, aborda l’experiència
del naufragi personal – i, per tant, col·lectiu— des de diferents angles: masclismes,
addiccions, migracions, senectuts... Es tracta d’una instal·lació solidària. Les peces
estan a la venda i els ingressos es destinen íntegrament a l’ONG Open Arms.
Amb lectura de poemes a càrrec de l’autor: els dijous 22 i 29 d’octubre a les 18 i els
19.30 h.

Biblioteca Ateneu Les Bases. Cintaires, 30-32
Durada: 1 h

Recital de poemes orals de dones de la Cabília a càrrec de la periodista, assagista i
professora de llengua i cultura amaziga El-Kaissa Ould-Braham, amb la lectura dels
poemes en català de Sònia Moya. Els alumnes de català del CNL Montserrat llegiran
poemes en les seves respectives llengües d’origen.
Organitza: PEN Català, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Biblioteca Ateneus Les
Bases i Tocats de Lletra

Organitzen: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Tocats de Lletra.
Aforament limitat. Cal fer inscripció prèvia a nausfragils@gmail.com

Aforament limitat. Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

El-Kaissa Ould-Braham

Ait Hichem

Del 23 d’octubre al 7 de novembre

CIUTATS

Exposició fotogràfica
Centre Cultural el Casino
Espai 7
Passeig Pere III, 27
Horari: de dimarts a diumenge de 18 a 21 h.

El temps i l’espai, natural o construït, ens configuren en l’àmbit col·lectiu i personal.
Els paisatges i les ciutats en són una de les expressions. Les urbs, com si fossin
organismes, tenen la seva gènesi, constructiva, ordenadora de l’espai; i mentre
són vives, no deixen, també, de (des)(re)construir-se en aquest procés d’evolució
adaptativa al temps. Les velles estructures de funcionament s’integren en les noves
i configuren una xarxa de funcions. Si les resseguíssim, podríem imaginar-ho com
les capes d’una ceba o les anelles d’un arbre. La polis ha evolucionat com el nostre
cervell biològic: de dins cap a fora. D’un centre inicial, cap a diferents centres-nusos
integrats en xarxes: en un cas neuronals; en l’altre antropològics —urbanístics,
culturals, econòmics. Podríem dir, com en geologia, que la ciutat està configurada
pels replecs d’estrats geològics que podem anar desvelant amb la mirada de l’ull
que enfoca l’objectiu de la càmera.
Organitza: Foto Art Manresa, Centre Cultural el Casino i Tocats de Lletra

Divendres 23 d’octubre a les 19 h

VEUS CENTRALS
Amb Núria Armengol, Biel Barnils i Gerard Cisneros
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino
Passeig Pere III, 27
Durada: 45’

Biel Barnils

Un tast de la poesia més actual que es fa a la Catalunya Central amb tres de les veus
més destacades. Tres formes diferents d’entendre un paisatge i una realitat comuna
però alhora unida pel compromís amb la literatura i la llengua.
Organitza: Òmnium Cultural del Bages – Moianès, Gremi de Llibreters i Tocats de
Lletra
Aforament limitat. Reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat o al 938720171

Núria Armengol

Divendres 23 d’octubre a les 21 h

LA CIUTAT DE LES ÀNIMES
A càrrec del Grup de Teatre dels Carlins
Sala Els Carlins
Sabateria, 3
Durada: 1 h

Diversos poetes actuals reflexionen entorn de la vida, la literatura i la mort, fent
reviure per un instant poetes i escriptors traspassats.
Actrius: Olga Bellorbí Rubio, Meritxell Costa Valverde, Gemma Doblas Custó,
Àngels Gabarrós Iglesias, Dolors Garzón López, Lídia Mallofré Cordero, Montse
Mas Camprubí, Maribel Montardit Bohigas, Roser Rojas Simats, Maria Sáenz Palau,
Àngels Torrens Vila, Txell Vall Ferrer.
Música a càrrec de la violinista Ariadna Padró de la Fuente
Direcció: Fina Tàpias Caus
Ajudant de direcció: Àngels Torrens Vila
Coordinació textos: Jordi Estrada Carbonell
Organitza: Grup de Teatre dels Carlins i Tocats de Lletra

Aforament limitat. És imprescindible la reserva prèvia. Aconseguiu les vostres invitacions
telemàtiques aquí

Grup de Teatre dels Carlins (Foto: Àlex Gómez Ribera)

Dissabte 24 d’octubre a les 12 h

LA CIUTAT, ON TU VAGIS ANIRÀ
Amb Xavier Serrano, acompanyat pel músic Jordi
Busquets
Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6
Durada: 45’

Un itinerari per diverses ciutats del món a través de la veu dels poetes que hi han
viscut, passat o imaginat.
Selecció literària: Jordi Estrada
Organitza: Òmnium Cultural del Bages-Moianès, Gremi de Llibreters i Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.

Dissabte 24 d’octubre a les 13.30 h

NOVÍSSIMS
A càrrec de Lluís Calvo i Laia Carbonell
Centre Cultural el Casino
Espai 7
Passeig Pere III, 27
Durada: 45’

Laia Carbonell (Premi Ciutat de Manacor 2019) i Lluís Calvo (Premi Carles Riba 2019)
ens presenten els seus dos últims reculls, ‘Nibrós’ i ‘L’espai profund’, i conversaran
entre ells i amb nosaltres sobre les profunditats d’aquests dos llibres que estan
omplint de lloances les xarxes i els mitjans de comunicació. Una gran oportunitat
per gaudir de la poesia recitada i per anar més enllà del text, de la mà dels poetes.
Coordinació literària: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat o al 93 872 01 71

Lluís Calvo (Foto: Carles Mercader)

Laia Carbonell

Dissabte 24 d’octubre a les 19 h

PAÍS PETIT
Amb Anna Gual, Gonzalo Hermo i Hasier Larretxea, i
l’acompanyament musical de Maria Di Pace
Sala Petita del Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35
Durada: 1h

Hasier Larretxea (Foto: Pedro Martínez)

Un any més, programem aquest petit recital on tornem a obrir les finestres a tres
llengües, a tres maneres d’explicar i sentir el món. En aquesta edició tan especial
ens acompanyarà la poesia d’Anna Gual, Gonzalo Hermo i Hasier Larretxea,
acompanyats per la multiinstrumentista Maria Di Pace.
Organitza: Òmnium Cultural del Bages-Moianès, Gremi de Llibreters i Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Anna Gual

Gonzalo Hermo

Dissabte 24 d’octubre a les 21 h

DARRERA FORNADA
Amb Andrea Ambatlle, Iris Hinojosa i Juana Dolores
Romero, acompanyades per la multiinstrumentista
Maria Di Pace
Sala Petita del Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35
Durada: 1 h

La novetat és sempre atractiva, i més quan al darrere hi ha il·lusió i bona feina.
Enguany estrenem poetes que se la saben llarga i que no és el primer dia que
trepitgen escenari. Iris Hinojosa, Andrea Ambatlle i Juana Dolores Romero ens
visiten per interrogar-nos i per respondre’ns. María Di Pace les acompanyarà amb
els seus múltiples registres musicals.
Coordinació literària: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Andrea Ambatlle

Iris Hinojosa

Juana Dolores Romero

Diumenge 25 d’octubre a les 12.30 h

UN CAMÍ
Amb Jaume Coll Mariné i Arnau Tordera
Espai Plana de l’Om. Plana de l’Om, 6
Durada: 45’

Després de la residència artística a Móra d’Ebre del Litterarum d’enguany, Arnau
Tordera I i Jaume Coll Mariné obren el ventall del projecte ‘Un camí’, creat a partir
de la música d’Obeses i els textos de Jaume Coll, durant l’espectacle amb textos i
música de Jacint Verdaguer, Segimon Serrallonga, Anna Dodas i altres autors, ara
en format duet. Un espectacle pensat des de la investigació i el joc constants que
mira de diluir les fronteres entre música i poesia.
Arnau Tordera I: guitarres i veu cantada. Jaume Coll Mariné: contrabaix i veu recitada
Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat. Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les
taquilles del Teatre Kursaal.

Diumenge 25 d’octubre a les 18.30 h

PERFORMANCE DE POESIA I MÚSICA ELECTRÒNICA IF
TRUE: FALSE; ELSE; TRUE
Amb Maria Sevilla, poeta i docent, i Joan Martínez,
músic i matemàtic
Sala d’Exposicions del Casino. Passeig Pere III, 27
Durada: 45’

“Qualsevol sistema en el qual les veritats són definides axiomàticament es troba
subjecte a la incompletesa, que deia el matemàtic Kurt Gödel (i que suggeria, molt
semblantment, el filòsof Jacques Derrida). La poesia, per la seva banda, potser
sempre ha estat subjecte a aquesta inconsistència del sistema. La poesia, potser,
sempre ha estat un fracàs deliberat de la comunicació: un curtcircuit. I és per això
que amb aquesta performance de poesia i de música electrònica volem que el
sistema col·lapsi amb ell mateix; i volem fer-ho a base de bombo, dissonàncies,
textos propis i poemes d’Arthur Cravan, Joan Brossa, Maria-Mercè Marçal i J. V. Foix,
entre altres”. Maria Sevilla Paris
Activitat vinculada a l’exposició itinerant ‘Elogi del malentès’ del Programa d’Arts
Visuals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona,
comissariada per Joana Hurtado Matheu.
Organitza: Centre Cultural del Casino, Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona.

Aforament limitat. Reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat o al 93 872 01 71
Jaume Coll Mariné (Foto: Mia Coll)

Arnau Tordera (Foto: May Zircus)

Dimarts 27 d’octubre a les 19 h

Dimecres 28 d’octubre a les 12 h

VERSOS, JAZZ I INCENDIS
Amb Aina Torres i Roger Martínez

Conversa amb el poeta Josep Pedrals

Club de lectura

Biblioteca Ateneu Les Bases. Cintaires, 30-32
Durada: 45’

La poeta Aina Torres recita poemes del seu darrer llibre ‘Baula de la nit’ i de ‘Dos hiverns
i un incendi’, guanyador del Premi de Poesia Martí Dot, acompanyada del saxofonista
Roger Martínez, que crea ambients musicals a partir del significat de les paraules. Un
espectacle intens, compacte, dinàmic i innovador. Coordinació literària: Sònia Moya

Adreçada a l’alumnat de Batxillerat
ACTIVITAT ON-LINE
Durada: 45’
Organitza: Tocats de Lletra

Accediu a l’activitat aquí

Organitza: Biblioteca Ateneu Les Bases i Tocats de Lletra

Aforament limitat. Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Aina Torres i Roger Martínez

Josep Pedrals

Dimecres 28 d’octubre a les 20 h

PESSICS DE LLETRA AMB ERRI DE LUCA

Entrevistat pel periodista i escriptor Genís Sinca

Sala Petita del Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35
Durada: 1 h

L’escriptor italià Erri De Luca és exactivista anarquista, compromès amb l’ecologisme
i els drets humans. Narrador i poeta prolífic nascut a Nàpols, va deixar la seva feina
d’obrer en una fàbrica per dedicar-se a l’escriptura i l’alpinisme.
Organitza: Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Centre
Cultural del Casino i Tocats de Lletra.

Acte amb traducció simultània.
Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Erri de Luca (Foto: Elena Blanco)

Dijous 29 d’octubre a les 19 h

SI AQUEST CARRER FOS MEU», LES 22 CIUTATS
DE STEFANIE KREMSER
Biblioteca Ateneu Les Bases. Cintaires, 30-32 / Durada: 45’

Stefanie Kremser diu que és nòmada, “com la humanitat al llarg de la història”. Va
néixer a Alemanya, a Düsseldorf, però en aquesta ciutat només hi va viure un any.
També ha viscut a Munic, en altres poblacions alemanyes, i també a São Paulo,
Cochabamba, Nova York i Barcelona.
A ‘Si aquest carrer fos meu’, un llibre de memòries que resulta una passejada per
les 22 ciutats on ha viscut fins ara, Stefanie Kremser es pregunta per la “formació i
reformació constant” de la identitat. El camaleó que ha viscut i s’ha anat transformant
entre Alemanya, el Brasil, Bolívia i els Estats Units viu des del 2003 a Barcelona amb
l’escriptor Jordi Puntí, el seu marit, que l’acompanyarà en la presentació de la novel·la.
Organitza: Llibreria Papasseit, Edicions de 1984, Biblioteca Ateneu Les Bases i Tocats de Lletra

Aforament limitat. Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí

Stefanie Kremser

Dijous 29 d’octubre a les 20 h

“EL MEU AVI VICENT”
Nit Estellés
ACTIVITAT ON-LINE
Durada 45’

Conversa virtual, en línia, amb Isabel Anyó Andrés, néta del poeta Vicent Andrés
Estellés (acte en substitució del Sopar Estellés)
Organitza: Òmnium Cultural Bages-Moianès i Tocats de Lletra

Accediu a l’activitat aquí

Vicent Andrés Estellés

Divendres 30 d’octubre a les 20 h

CIUTATS I PARAULES
Amb els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez,
Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual,
acompanyats al piano per Manel Camp
Recital de Cloenda

Sala Petita del Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35
Durada: 1 h

Mireia Calafell (Foto: Pep Guerrero)

Teresa Pascual

Maria Antònia Massanet

Els poetes convidats caminen pels marges, per l’extraradi. De la paraula, n’han fet
una cartografia. Amb el territori que habiten, amb la parla amb què s’expressen
i amb cadascun dels seus dialectes, han construït una poètica a partir de la qual
caminen, miren i s’interroguen.
Una producció de Tocats de lletra
Coordinació literària: Àngels Gregori
Organitza: Òmnium Cultural del Bages-Moianès i Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Txema Martínez

Manel Camp

Dissabte 31 d’octubre a les 12 h

Dissabte 31 d’octubre a les 13.30 h

JOSEP CARNER, EL PRÍNCEP DELS POETES
A càrrec de l’actriu Anna Güell acompanyada
per la música de Bàrbara Granados

NOVÍSSIMS
Amb Anna Casajuana

Espai Plana de l’Om. Plana de l’Om, 6
Durada 45’

L’actriu Anna Güell, acompanyada al teclat per la música de Bàrbara Granados,
recitaran un conjunt de poemes i textos del poeta Josep Carner. Un recorregut per
l’obra i la vida d’un dels poetes més destacats de la literatura catalana del segle passat.
Organitza: Òmnium Cultural del Bages-Moianès, Gremi de Llibreters i Tocats de Lletra

Centre Cultural el Casino. Espai 7. Passeig Pere III, 27
Durada 45’

‘La veu de la pluja’ és el recull que ha escrit Anna Casajuana amb només 17
anys, com a punt culminant del Treball de Recerca que ha elaborat durant el seu
Batxillerat, en què ha estudiat la poesia catalana en les seves veus més joves. És
el primer fruit d’un camí que es presenta ric i ple de possibilitats. Ton Armengol
presentarà el llibre, i la poeta parlarà de la seva experiència i en llegirà alguns textos.
Coordinació literària: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat. Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les
taquilles del Teatre Kursaal.

Anna Guell

Barbara Granados

Aforament limitat. Reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat o al 9 3872 01 71

Barbara Granados

Dissabte 31 d’octubre a les 19 h

CERCATASQUES POÈTIC
Amb Carla Fajardo, Marc Freixas, Laura López
Granell, Xavier Mas Craviotto, Ivette Nadal, Eduard
Sanahuja i Raquel Santanera

Eduard Sanahuja

Xavier Mas Craviotto

Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6
Durada: 1 h 30’

Enguany passejarem els mots, però no les cames, perquè la cultura pren mil formes
per tirar endavant. Tindrem la sort de sentir els versos de Carla Fajardo, Xavier Mas
Craviotto, Raquel Santanera, Eduard Sanahuja, Laura López Granell i Marc Freixas.
La poeta i cantautora Ivette Nadal hi posarà la nota musical.
Coordinació literària: Sònia Moya

Ivette Nadal

Carla Fajardo

Raquel Santanera

Organitza: Tocats de Lletra

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres invitacions telemàtiques aquí o presencials a les taquilles del Teatre
Kursaal.
Seguiu aquest acte en directe per Internet aquí

Marc Freixas

Laura López Granell (Foto: Míriam García)

Diumenge 1 de novembre a les 18.30 h

LA CIUTAT OCULTA
de Víctor Moreno
Cinema

Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6
Durada: 1h 20’

Sota la ciutat moderna s’estén un vast entramat de galeries, túnels, canonades,
clavegueres, xarxes de transports, estacions subterrànies... Una immensa teranyina
sobre la qual s’asseu, i de la qual depèn la metròpoli visible; un espai funcional i
imprescindible, però també un àmbit simbòlic, una esfera oculta: l’inconscient de l’urbs.
Direcció: Víctor Moreno / Guió: Víctor Moreno Nayra Sanz Fuentes, Rodrigo
Rodríguez / Nacionalitat: Espanya/ 2018
Premi Millor Fotografia Festival de Cine Europeo de Sevilla. 2018
Premi Millor Documental Premis Feroz 2020
Preu: 5 €
Organitza: Cine Club Manresa

Aforament limitat.
Aconseguiu les vostres entrades telemàtiques aquí o presencials a les taquilles de l’Espai
Plana de l’Om el mateix dia de la projecció.

Dijous 22 d’octubre a les 18 h

CONTES A LA CIUTAT PER ALS MÉS PETITS
A càrrec de Clara Gavaldà

PER ALS MÉS PETITS

Els meus primers contes (per a infants fins a 3 anys)

Sala Infantil de la Biblioteca del Casino de Manresa
Passeig Pere III, 27-29
Durada: 45’
Organitza: Biblioteca del Casino de Manresa

Aforament limitat.
Caldrà inscriure’s, a través del blog de la biblioteca o presencialment, a partir d’una setmana
abans de la sessió.

I a més a més ...
Dijous 15, 22 i 29 octubre i 5 de novembre, de 9.30 a 11.30 h

ESPAI CREATIU DE POESIA VISUAL: CIUTATS
Casal de les Escodines
Sant Bartomeu, 50

Proposta oberta qualsevol persona amb ganes d’explorar la seva part artística per
compartir l’experiència creativa en l’àmbit de la poesia visual. Entorn de la temàtica
de les ciutats utilitzareu materials senzills i fareu servir recursos propis de les arts
visuals (col·lage, cal.ligrama, flexàfon, exercici pràctic d’animació, poema-objecte)
a l’hora d’abordar la creació poètica.
A càrrec d’Ariadna Torres, poeta i artista visual
Cal dur tisores, cola de barra, goma, llapis i altres materials assequibles que s’aniran
comentant a classe.
Preu: 20 € (domiciliació bancària)
Inscripcions fins el 14 d’octubre: tardes de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Tel.
93 872 54 54; casalescodines@ajmanresa.cat.
Cal facilitar: nom, cognoms, DNI, data de naixement, adreça, població, CP, telèfon i
correu electrònic i número de compte corrent.
Organitza: Ajuntament de Manresa

Organitza i coordina:

Organtizen:

AMPANS - Biblioteca Ateneu Les Bases - Biblioteca del Casino de Manresa - Centre Cultural
el Casino - Casal Familiar Recreatiu - Centre de Normalització Lingüística Montserrat - Cine
Club Manresa - Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya Foto Art Manresa - Llibreria Papasseit - Llibreria Parcir - Òmnium Bages-Moianès - PEN
Català - Teatre Kursaal de Manresa
Amb el suport de:

Imatge de portada: Anna Cayuela

Celebrem l’any:

