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GREGAL. 19,50 EUROS. NOVEL·LA

 Albert Puigmoltalt és un jove
Fecha: sábado, 06 de febrero de 2016
aviador que, en els primers anys
va Página: 49
de la grisor franquista, pateix
na Nº documentos: 1
per l’amor i pels temps que li
ue la
toca viure. La família i les
fant
estades que realitza a
rda
Alemanya
decisives.
xar. Recorte en color % de ocupación:
3,35són
Valor:
105,47€
jodi picoult

Hora de partir
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UMBRIEL. 21 EUROS. NOVEL·LA
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 Jenna Metcalf decideix buscar

es
ntre
oble
a.

la seva mare, una científica que
estudiava els elefants i que va
desaparèixer una dècada enrere.
En la recerca tindrà dos ajudants:
la vident Serenity Jones i el
detectiu Virgil Stanhope.
adolph f. KNigge
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De cómo tratar con las
personas
ARPA. 21,90 EUROS. ASSAIG
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 Text inèdit en castellà que
parla sobre la convivència i el
tracte entre les persones. Més
enllà de les bones maneres,
l’obra esdevé un assaig sobre la
moral escrit el segle XVIII.
s. tuRcoNi / t. Radice
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El puerto prohibido
DIBBUKS. 22 EUROS. CÒMIC

NTIL

va

 Abel ha tornat a la vida però
no recorda qui era abans que el
mar se l’empassés i, finalment,
fos rescatat per una fragata de
l’armada britànica. Els habitants
de Plymouth l’ajudaran en
aquesta recerca interior.

Teatre Kursaal  Diumenge,
a alumnes de 6è sobre el llibre
a les 18 h, a la Sala Gran, interCartes d’amor, de 0 a 10 anys,
pretació del Concierto de Arande Susie Morgenstern.
Taller d’escriptura creativa
juez i la simfonia núm. 3 de
Beethoven, a càrrec de l’Orper a adults  El taller de vuit
questra Simfònica de Barcelosessions es farà durant els
na i Nacional de Catalunya
mesos de febrer, març i abril.
(OBC). Entrades: 25 euros (22
A càrrec del poeta i filòleg Careuros amb el Carnet Galliner,
les Morell. Places limitades.
estudiants de música, menors
Més informació a la biblioteca.
Periodicidad:
Diariade 65 Tirada: 7.194
de 25 anys i majors
anys). A la venda a taquilles, al
SANT JOAN DE VILATORRADA
93 872 36 36 i a www.kur«Rius de sal»  Avui, a les
11.30 h, al Racó de les Parausaal.cat.
Sala gòtica de l’Hospital de
les (Lluís Companys, 8). XerraSant Andreu: D’Arrel  El
da amb Santiago Gorostiza i
concert d’Isidor Marí, que s’haRoger Lloret, dos dels autors
via de fer avui, a les 18.30 h,
del llibre, que explicaran la hiss’ha supès per indisposició del
tòria sobre la salinització dels
cantant. Es farà el dissabte 5
rius Llobregat i Cardener dude març. Dins dels concerts orrant el segle XX. Entrada graganitzats per D’Arrel.
tuïta. Capacitat limitada.
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) 
«Cita a cegues»  En motiu
Avui, a les 00 h, concert de Juli
de la celebració de sant ValenPiris (versions ). Entrada gratí, la biblioteca Cal Gallifa contuïta. Diumenge, a les 19 h,
vida els lectors a emportar-se
concert de Pol cruells, que preun llibre en préstec sense veusentarà el disc Astronauta de
re ni portada ni títol. Del 8 al
20 de febrer.
Terrat. Entrada gratuïta.
Stroika (av. dels Dolors, 17) 
Avui, a les 00 h, Carnaval
Stroika Airlines amb DJ Stroikov i DJ Shakur. Entrada gratuïta fins a les 02 h. A partir de
CARDONA
les 02 h, 10 euros amb un
Visita a l’excavació arqueocombinat.
lògica del camp de futbol 
Avui, a les 11 h, al jaciment
MOIÀ
que deixa al descobert el pasAuditori de Sant Josep 
sat romà de la vila. A càrrec
Avui, a les 20 h, concert del Cid’Ainoha Pancorbo, arqueòlocle de Joves Talents Maria Viga municipal. Les 120 places
lardell Viñas, del pianista Euestan exhaurides.
dald Buch, alumne de Vladislav Bronevetzky a l’ESMUC.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Curset d’història  L’AjuntaSANT LLORENÇ DE MORUNYS
ment i Òmnium Bages organitHotel El Monegal  Avui, a
zen un curset de cinc sessions
les 18 h, concert d’Ensemble
La Colombina, formada per Rad’Aproximació a la Història de
quel Andueza, soprano; José
Catalunya, a càrrec de Daniel
Diaz, doctor en Història. Es
Hernández Pastor, alto; Josep
farà cada dimarts, del 9 de feBenet, tenor; i Josep Cabré, babrer al 9 de març, a les 19.30
ríton. Repertori de Música a les
h, a l’auditori M. Carme GrauviEspanyes de Felip II.
lardell. L’activitat és gratuïta,
però les places són limitades i
cal inscriure’s a la biblioteca.
Tel. 93 833 08 56. O bé a bages@omnium.cat.
IGUALADA
«Una giornata particolare»
 Diumenge, a les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Espectacle de La Perla 29, dirigit per
Oriol Broggi i interpretat per
BAGÀ
Clara Segura i Pablo Derqui.
Carnestoltes  Avui, a les 20
Entrades: 20, 18 i 15 euros. A
h, concentració de les comparla venda al Punt de Difusió
ses al carrer Pintor de Soto. a

Història

Escena

La teva biblioteca
personal et donarà
saber i confiança.

Carnestoltes

ment Escolta Santa Maria i Geralda de la Portella, els Bombers, la Creu Roja, el Grup Colònies a Borredà, el Grup de Joves de Santa Eulàlia, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local
i Protecció Civil. A les 13 h,
festa de confeti a la plaça de
Sant Joan amb Dani Magyk. A
les 16 h, concentració de les
Difusión:
5.878
carrosses
davant
la residència
Sant Bernabé de Berga (carretera de Solsona). Les inscripcions es tancaran quan faltin
10 minuts per les 17 h. Els inscrits a través d’Internet
(www.ajberga.cat) hauran de
passar a recollir el número
d’inscripció. Es sortirà per ordre d’arribada. A les 17 h, inici
de la rua. Recorregut: carrer
del Roser, passeig de la Pau,
carrer Gran Via, passeig de la
Pau fins a la plaça de la Creu,
Ronda Moreta i passeig de la
Indústria, on hi haurà una rebuda per part dels Trastukats.
Hi haurà dos jurats, un d’incògnit itinerant i un d’estàtic situat a la plaça de la Creu. El veredicte i el lliurament de premis es farà públic després del
sopar popular que hi haurà a la
vela instal·lada al vall, aproximadament a les 0.30 h. Després de sopar, ball, gresca i xerinola amb PD Nanfu i, tot seguit, T&T fins a les 03 h. Organització: La Bauma dels Encantats. Diumenge, a les 11
h, esmorzar de la Guerra de la
farina. Els del bàndol Carlí (de
color blau) esmorzaran al bar
la Lluna i els del bàndol Lliberal (de color vermell), al bar Ca
la Nuri. a les 13 h, inici de la
guerra a la plaça de Sant Pere.
Hi haurà servei d’hospital de
campanya, creu verda. En acabar, vermut a la plaça de Sant
Joan. Organització: La Bauma
dels Encantats. A les 17.30 h,
ball de Carnestoltes infantil al
pavelló vell amb Dani Magyk i
concert del grup d’animació infantil Ai Carai! A la mitja part,
berenar per a tothom. Entrades: 3euros; i gratuït per als
menors de 3 anys.
CARDONA
Carnaval  Avui, a les 19 h,
baixada d’andròmines, amb
sortida des dels 100 pisos.
Amb l’Armadillos Band i presidida pel Carnestoltes i els seus
acompanyants: el Mo, el Monjo
i el Saladrigues. A les 21.30 h,

