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Agenda del cap de setmana al
Berguedà
Totes les activitats del dissabte 28 i diumenge 29 d'agost

Exposició ?Un amor suprem, xarxes en la creació dissident? al Convent de Sant Francesc | Ajuntament de
Berga

[h3]Dissabte 28 d'agost[/h3]
CASSERRES | Festa Major de Casserres 2021
20è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. Inscripcions i segellat de les teles a la Sala d'Exposicions
(C/ Bisbe Comilles, 73) de 08:00 a 10:00 i de 13:00 a 14:00
Circuit del C/ Sant Jordi LA CASSERRENCA. A les 8:00 sortida de la pedalada llarga i curta, a
continuació sortida de running i caminada. A les 9:00 inici del circuit infantil. A les 11:00 inici de les
eliminatòries adultes.
12 h. | VERMUT amb X-TRIO | Plaça de l'U d'Octubre
16 h. | TORNEIG DE BOTIFARRA | Pavelló d'esports | Inscripcions a partir de les 15:00
16 h. | CASSERRES SALVATGE | Sortida de la categoria adolescent | Camp de la Llangotera
17:30 h. | CASSERRES SALVATGE | Sortida de la categoria jove/adulta
18 h. | CONCERT d'ELISABETH MAJORAL | Plaça Santa Maria
19 h. | CONCERT amb PERIFERIA | Plaça de l'U d'Octubre
22 h. | CONCERT amb OSTRES OSTRES | Plaça Santa Maria
22:30 h. | CONCERT amb PIRAT'S SOUND SISTEMA | Plaça de l'U d'Octubre
AVIÀ | Festa Major d'Avià 2021
9 h. | TIR AL PLAT | Zona del Roc Tou
11 h. | ESPECTACLE de TITELLES | Plaça Abat Oliva
16 h. | PARTIT AVIÀ B - CALDERS | Camp de futbol
18 h. | PARTIT AVIÀ - SÚRIA | Camp de futbol
19:30 h. | CONCERT amb DUOLOOPA | Parc del Tossal
21 h. | CONCERT amb PORTOBELLO + THUG LIFE BAND | Pista poliesportiva
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BORREDÀ | Exposició ?Retorn?
Exposició de pintura de Carles Cepero
Casal de la Gent Gran | Tot el dia
CASTELLAR DE N'HUG | 3ra Fireta d'Artesans de la llana
Parades, activitats i tradicions omplen el poble de Castellar de n'Hug
BERGA | Visita guiada: Berga a vista de Campanar
Berga a vista de Campanar. Activitat gratuïta. Les places per participar en les visites guiades són
limitades i cal inscriure's prèviament per telèfon (93 821 13 84) o enviant un correu electrònic a
l'adreça aj.022.ofturisme@ajberga.cat mailto:aj.022.ofturisme@ajberga.cat)
(
Punt de trobada: Església de Sant Francesc | 11 h.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Gaudeamus Omnes - Concert - Alexandrae
Projecte musical a duet dels artistes multidisciplinaris Marc Vilajuana i Elena Tarrats. Creen in
transmeten a partir del que ells anomenen misticisme quotidià, un llenguatge musical propi que
trasllada sons vocals antics i arcaics al terreny contemporani.
S'interessa pel diàleg entre una cultura antiga i la quotidianitat, tot tractat des d'una vessant
minimalista. Busquen l'essència en la recuperació del que és ancestral, deixant de banda el
racionalisme i comunicant des d'un misticisme planer tot allò que creuen que cal ser dit.
Alexandrae és el retorn a les arrels des d'una actitud progressista: volen ajudar a deconstruir
una societat que està matant el món.
Han actuat entre altres llocs, a les Festes de la Mercè de Barcelona, al Teatre Lliure i amb Dagoll
Dagom.
Van presentar al seu disc a la 23a Fira Mediterrània.
Monestir de Sant Llorenç | 19 h. | Entrada: 7 euros | Reserves a Civitas Cultura
(https://www.civitascultura.org/visites)
VILADA | Cinema a la fresca 2021: Joker
Thriller psicològic basat en personatges de DC Comics, protagonitzat per Joaquin Phoenix com a
Joker.
Parc dels Gronxadors | 22 h.
BERGA | Exposició ?Un amor suprem, xarxes en la creació dissident?
Exposició creada per dones que busca amplificar les veus que han estat sistemàticament
silenciades o menys visibilitzades i que tenen una aproximació no-convencional a la seva creació
artística.
Convent de Sant Francesc | Tot el dia
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Exposició ?Patrimoni, paisatges, gent?
Al monestir presentem fotografies de Juan Ribera, fotògraf nascut a Guardiola, que des dels
primers seixanta als dos mil va captar imatges del patrimoni, els paisatges i la gent de la comarca
amb una sensibilitat singular i una professionalitat magnífica.
Imatges que ens mostren la vida al Berguedà que en molts àmbits és historia o s'està perdent i en
altres continua viva.
Imatges que ens interroguen sobre el Berguedà recent, el present i el que ens cal.
A partir del 31 de juliol podeu continuar la seqüència de les fotografies al monestir de Santa Maria
de Lillet i a les esglésies de Pedret, Obiols, Rus i Rotgers.
Les fotografies de Joan Ribera es conserven a l'Arxiu Comarcal del Berguedà amb qui
coorganitzem l'exposició.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Exposició ?Origen, el paisatge on la creativitat explota?
Al principi no existia el paisatge. La tenebra, el buit, ho omplia tot. I feia molt fred. Però la petita
brasa incandescent de la creativitat va explotar en la negror i va encendre l'origen de totes les
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coses creades i per crear. I hi va haver un vespre i un matí de vida.
Cesc Serrat, a l'inicií del coronavirus que ens va tancar durant mesos a casa, va experimentar
aquesta foscor personal i col·lectiva i la va plasmar en un conjunt de pintures on la flama
estantissa de l'esperança obra espais de claror si optem per l'esforç imaginatiu i la creativitat
desperta.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Els absis de Sant Quirze de Pedret al monestir
El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha cedit al Monestir de Sant Llorenç -gràcies!- la copia de
les reproduccions que exhibia de les pintures romàniques dels seus magnífics absis. La que
reprodueix el Banquet de les noies assenyades es pot contemplar a l'església i la dels Apòstols a
l'espai Sinaldus de la plaça. Emocionen. I ens permeten imaginar com era el monestir ple de
pintures, moltes segurament seves.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia

[h3]Diumenge 29 d'agost[/h3]
CASSERRES | Festa Major de Casserres 2021
12 h. | VERMUT amb SWITE DUO | Plaça de l'U d'Octubre
12:30 h. | SARDANES amb la COBLA PRINCIPAL DE BERGA | Plaça Santa Maria
17:30 h. | PRESENTACIÓ del CASSERRES C.F. | Camp de futbol | Inauguració del camp ?Lluís
Calveres? | Partit de futbol: Casserres C.F. - Olvan
19 h. | CONCERT amb ORQUESTRA SOLISTES | Plaça Santa Maria
19 h. | CONCERT amb JISES & THE FUNKYTECTS | Plaça de l'U d'Octubre
22 h. | CONCERT amb ORQUESTRA SOLISTES 8 | Plaça Santa Maria
22:30 h. | CONCERT amb BESOS DE PERRO | Plaça de l'U d'Octubre
AVIÀ | Festa Major d'Avià 2021
11 h. | MISSA | Església parroquial
19 h. | CONCERT amb CAFÈ TRIO | Pista poliesportiva
BORREDÀ | Exposició ?Retorn?
Exposició de pintura de Carles Cepero
Casal de la Gent Gran | Tot el dia
CASTELLAR DE N'HUG | 3ra Fireta d'Artesans de la llana
Parades, activitats i tradicions omplen el poble de Castellar de n'Hug
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Vermut musical The Rates
Després d'una mini gira l'estiu del 2020 amb The Rates and company marcada per la pandèmia,
el 2021 The Rates segueix fent concerts arreu del territori amb les seves versions.
Una cita ja clàssica dels vermuts musicals del monestir que no hi pot faltar! En David Cervantes i
en Marc Costa ens conviden a gaudir de la seva simpatia i bona musica.
Monestir de Sant Llorenç | 12:30 h.
BERGA | Cinema: Una villa en la Toscana
Sinopsi: Un bohemi artista londinenc (Neeson) torna a Itàlia amb el seu fill (Richardson) per
vendre la casa que van heretar de la seva difunta esposa.
Cinema Patronat | 18 h. | Preu entrades: 5 ? (socis) i 6 ? (no socis)
BERGA | Exposició ?Un amor suprem, xarxes en la creació dissident?
Exposició creada per dones que busca amplificar les veus que han estat sistemàticament
silenciades o menys visibilitzades i que tenen una aproximació no-convencional a la seva creació
artística.
Convent de Sant Francesc | Tot el dia

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/23648/agenda-cap-setmana-al-bergueda
Pagina 3 de 4

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Exposició ?Patrimoni, paisatges, gent?
Al monestir presentem fotografies de Juan Ribera, fotògraf nascut a Guardiola, que des dels
primers seixanta als dos mil va captar imatges del patrimoni, els paisatges i la gent de la comarca
amb una sensibilitat singular i una professionalitat magnífica.
Imatges que ens mostren la vida al Berguedà que en molts àmbits és historia o s'està perdent i en
altres continua viva.
Imatges que ens interroguen sobre el Berguedà recent, el present i el que ens cal.
A partir del 31 de juliol podeu continuar la seqüència de les fotografies al monestir de Santa Maria
de Lillet i a les esglésies de Pedret, Obiols, Rus i Rotgers.
Les fotografies de Joan Ribera es conserven a l'Arxiu Comarcal del Berguedà amb qui
coorganitzem l'exposició.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Exposició ?Origen, el paisatge on la creativitat explota?
Al principi no existia el paisatge. La tenebra, el buit, ho omplia tot. I feia molt fred. Però la petita
brasa incandescent de la creativitat va explotar en la negror i va encendre l'origen de totes les
coses creades i per crear. I hi va haver un vespre i un matí de vida.
Cesc Serrat, a l'inicií del coronavirus que ens va tancar durant mesos a casa, va experimentar
aquesta foscor personal i col·lectiva i la va plasmar en un conjunt de pintures on la flama
estantissa de l'esperança obra espais de claror si optem per l'esforç imaginatiu i la creativitat
desperta.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Els absis de Sant Quirze de Pedret al monestir
El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha cedit al Monestir de Sant Llorenç -gràcies!- la copia de
les reproduccions que exhibia de les pintures romàniques dels seus magnífics absis. La que
reprodueix el Banquet de les noies assenyades es pot contemplar a l'església i la dels Apòstols a
l'espai Sinaldus de la plaça. Emocionen. I ens permeten imaginar com era el monestir ple de
pintures, moltes segurament seves.
Monestir de Sant Llorenç | Tot el dia

I si voleu incloure a l'agenda altres activitats les podeu enviar a redaccio@naciobergueda.cat
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