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Cardona aCull una exposiCió 
de CeràmiCa de Jordi Cuixart
Cardona acull fins al 10 de setembre una exposició 
inèdita de ceràmica de Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium Cultural. La mostra es va  inaugurar el 
dia 31 d’agost al Centre Cardona Medieval amb la 
presència de la periodista Txell Bonet, parella de 
Cuixart. En aquesta exposició, es podran veure una 
quarantena de peces que Cuixart ha fet, i continua 
fent, des de la presó dels Lledoners, algunes de 
les quals acaben de sortir pràcticament del forn i 
incorporen noves tècniques. 

les marxes de torxes i els farells a 
montserrat enCeten els aCtes de l’11-s

Divuit poblacions del Bages i el Moianès 
organitzen Marxes de Torxes el dia 10 de 
setembre. Les marxes d’Artés, Balsareny, 
Callús, Castellnou de Bages, Sant Fruitós 
de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant 
Martí de Torroella, Santpedor i Súria es faran 
amb torxes equipades amb leds i sortiran de 
cada població per desplaçar-se al pla dels 
Lledoners, des d’on seguiran l’encesa dels 

farells de l’acció Llum i Llibertat a les agulles de Montserrat. Castellbell 
i el Vilar, Castellgalí, l’Estany, Manresa, Monistrol de Calders, Navarcles, 
Navàs, Sant Vicenç de Castellet i Santa Maria d’Oló faran les marxes a les 
poblacions respectives, amb torxes tradicionals (vegeu horaris al dors). 

A Manresa, l’onzena Marxa de Torxes és organitzada per la Comissió 
11 de Setembre, impulsada per l’ANC i Òmnium Bages-Moianès, 
amb el suport de la CUP, Demòcrates de Catalunya, ERC, Fundació 
Independència i Progrés i Junts per Catalunya. La Marxa comptarà amb 
la participació d’acordionistes, castellers, grallers, sardanistes i tabalers. 
La concentració es farà a la plaça de Crist Rei, a tres quarts de nou 
del vespre, per iniciar el recorregut fins a la plaça Major, on l’advocat 
David Casellas, coordinador de les Advocades i els Advocats Voluntaris 
de l’1-O al Bages farà la lectura del manifest, seguida del parlament, 
que enguany anirà a càrrec Marta Roqueta, periodista, escriptora i 
investigadora feminista. Les torxes convencionals es poden recollir 
anticipadament a l’Espai Òmnium, a partir del dimarts 3 de setembre, o 
bé abans de l’inici de la Marxa. 

Venda de samarretes i tiquets 
de bus per a l’11-s
Us informem que a Manresa les samarretes i els 
tiquets de bus per a la manifestació de l’Onze de 
Setembre es poden adquirir al local de l’ANC, al 
carrer de la Caritat, 28-30, de 19 a 21 h. Per a més 
informació i compra de tiquets per internet podeu 
adreçar-vos a la pàgina https://t.co/NMgvKfgB2a. 

Us recordem que els Premis Lacetània de les Arts 
i la Cultura ofereixen novetats importants, amb 
la incorporació de nous guardons, convocats per 
entitats representatives de l’art i la cultura. El termini 
de presentació de propostes i treballs acaba el dia 18 
d’octubre i les bases detallades es poden consultar 
al web premislacetania.cat, on s’anirà publicant 
regularment informació sobre el conjunt de premis. 

aCaba el termini per presentar-
se als premis laCetània 

l’aCCió ‘llum i llibertat’ il·luminarà 
montserrat
‘Llum i Llibertat’ és un projecte en què 131 farells recordaran els 
131 presidents de la Generalitat de Catalunya. Impulsat per Artistes 
de la República, Assemblea Nacional Catalana, Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya i el suport d’Òmnium, consisteix a il·luminar 
cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, que recordaran els 
cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya, per reclamar 
la llibertat del nostre país. Direm al món que venim de lluny i que 
volem anar molt més lluny. L’acte es durà a terme la nit del 10 a l’11 
de setembre i consistirà en l’ascens d’una cordada d’un mínim de tres 
escaladors o excursionistes –depenent de les característiques de cada 
ascensió– a cada una de les agulles amb un farell. A l’hora acordada 
s’encendran els cent trenta-un farells i a partir d’aquell moment el 
massís de Montserrat quedarà il·luminat de cap a cap. Les cordades 
faran bivac a l’agulla assignada, ja que l’acte començarà dimarts, dia 
10, al migdia i no es tancarà fins l’endemà a primera hora del matí. A 
Manresa, se n’ha previst un seguiment al parc de Puigterrà (19.45 h) per 
veure l’encesa dels farells, en un acte que comptarà amb la intervenció 
de Gabriela Serra, exdiputada al Parlament de Catalunya. 
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onze de setembre
marxes de torxes al bages i el moianès
Artés: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)
Balsareny: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)
Callús: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)
Castellbell i el Vilar: dia 10, plaça de l’església del Vilar, 21:00 h
Castellgalí: dia 10, parc del Mas Planoi, 21:00 h
Castellnou de Bages: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 
19:00 h (*)
L’Estany: dia 10, plaça del Monestir, 19:30 h
Manresa: dia 10, Crist Rei, 20:45 h
Monistrol de Calders: dia 10, plaça Nova, 20:00 h
Navarcles: dia 10,  plaça de la Vila, 20:00 h
Navàs: dia 10, plaça de l’Ajuntament, 20:30 h 
Sant Fruitós de Bages: dia 10, Pineda de Bages, 19:00 h (*)
Sant Joan de Vilatorrada: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)
Sant Martí de Torroella: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)
Sant Vicenç de Castellet: dia 10, plaça de l’Ajuntament, 20:30 h
Santpedor: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*) 
Santa Maria d’Oló: dia 10, plaça de Sant Antoni M. Claret, 21:30 h
Súria: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

(*) Marxes que confluiran al pla dels Lledoners. 
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premis laCetània
Premi Antoni Esteve
Per a estudis sobre la Catalunya Central 
Premi Bages de Narrativa jove
Dotat amb 500 euros, el primer premi, i 
amb 200 euros, el finalista.  
Premi El Galliner de textos teatrals
El premi consisteix en la posada en 
escena/dramatització de l’obra. 
Premi Empremta   
En reconeixement a una iniciativa de 
país, personal o col·lectiva. 
Premis La Crica de Circ
Premis en el món del circ a persones, 
companyies o artistes. 
Premi Pare Ignasi Puig i Simon 
Sobre la Manresa ignasiana  
Premi a la Projecció artística – Ceràmica
A un o una ceramista de la Catalunya 
Central. 
Premi Regió7 de Comunicació
Dotat amb 200 euros i una subscripció 
digital a Regió7. 
Premi Revista Dovella 
Per a treballs de recerca per a joves

Cursos 2019-2020
Curs de literatura: 
Modernitat, humor i revolta: Joan 
Oliver, Francesc Trabal i Armand 
Obiols

a càrrec de Lluís Calderer 

Aproximació a l’obra dels 
representants més destacats de 
l’anomenada Colla de Sabadell, un 
grup de joves escriptors que, durant 
els anys vint del segle passat i sota la 
dictadura de Primo de Rivera, van 
plantar-hi cara amb la sàtira, l’humor 
provocatiu i l’activisme cultural. El 
preu és de 60 euros (50 per als socis). 
Per a informació i inscripcions, cal 
adreçar-se a la secretaria de la seu 
territorial o bé a bages@omnium.cat, 
fins al 31 d’octubre (places limitades). 

del 13 de novembre al 13 de maig (7 h)
cada segon dimecres de mes, de vuit a 
nou del vespre  
Espai Òmnium 
(Sobrerroca, 38. Manresa)

els llibres del mes 

Ho tornarem a fer
de Jordi Cuixart (Ara Llibres) 

Presentació del llibre de Jordi Cuixart, president d’Òmnium, amb una taula 
rodona conduïda per la periodista Anna Vilajosana, amb la participació de 
Marcel Mateu, professor de Dret Constitucional de la UOC, i un representant de 
la junta d’Òmnium nacional. 

dijous, 19 de setembre, 19 h
Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa) 

paraules que tu entendràs
de Xavier Bosch (Columna Edicions) 

Xavier Bosch ens presenta la seva darrera novel·la, que explora les relacions de 
parella, els secrets de cadascú i l’ús que fem de la veritat. Amb una combinació 
de tendresa i ironia, de nostàlgia i recerca constant de la bellesa, els personatges 
es mouen pels replecs de l’ànima, disposats a emocionar-nos.

divendres, 20 de setembre, 19 h
Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa) 

allò que som
de Josep Maria Terricabras (Edicions de 1984) 

Josep Maria Terricabras ens presenta el seu darrer llibre, el pòsit d’alguns 
pensaments que l’han ajudat a arribar fins aquí.

dijous, 26 de setembre, 19 h
Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa) 


