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Agenda del cap de setmana al
Berguedà
Totes les activitats del dissabte 4 i diumenge 5 de setembre

Visita guiada a la Torre de la Petita de Berga | Conèixer Catalunya

[h3]Dissabte 4 de setembre[/h3]
MONTMAJOR | Festa Major de Montmajor 2021
10 h. | SENGLAR CUP MASCULÍ | Camp de futbol
16 h. | SENGLAR CUP FEMENÍ | Camp de futbol
17 h. | ESPECTACLE INFANTIL amb JORDI TONNIETI | Plaça del mercat | Cal cita prèvia
18:45 h. | MISSA de Festa Major i, al sortir, BALLADA dels GEGANTS i NANS del Comú de
Montmajor | Plaça de l'Església
19:30 h. | Nit d'humor amb les ?EUGENIADAS? de DAVID COLS i, seguidament, CONCERT
amb JO I ELS DONEM DONEMS | Cal cita prèvia
LA RODONELLA (CERCS) | Festa Major de la Rodonella 2021
12:30 h. | Vermut musical amb LA TRUP DUET (servei de bar-vermut ambientat amb música en
directe amb covers de cançons diferents estils i èpoques.
17 h. | Animació infantil amb Circ Clown TA CHÀÀÀN, espectacle infantil de circ-clown amb malabars,
foc, equilibris, màgia, funambulisme... i molta diversió.
19 h. | Sopar ?A la Basca? amb duet DESENCHUFADOS, tapeig, vinet i bon ambient amb veu i
guitarra, versionat en acústic, grans clàssics de pop-rock de totes les èpoques.
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21 h. | Sopar-Concert amb el grup THE KARLSBERTS, sopar d'entrepà ambientat amb versions
acústiques de grans temes de pop-rock-country de les millors bandes.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA | Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola 2021
10 - 14 h. | Fira d'artesania | Plaça de l'Església
Exposició de fotografies ?Les Dones de Cerdanyola?, al voltant de l'Església
12 h. | Missa solemne | Església Parroquial
13 h. | Concert de sardanes
17 h. | Espectacle infantil amb la companyia BITXICLOWN
19:30 h. | Concert amb l'ORQUESTRA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PUIG-REIG
21:30 h. | Concert jove
Tots els actes es portaran a terme a la Carpa que hi haurà instal·lada davant de
l'Ajuntament llevat dels que ja tenen especificada una altra ubicació
BERGA | Retrotrobada i Portal Attack
9 h. | Marxa ciclista amb bicicletes retro | Pavelló de Suècia
17:30 h. | Exhibició de trialsín | Plaça de la Pietat
19 h. | Food Attack
20:30 h. | Portal Attack
L'ESPUNYOLA | Autocine: Resacón en las Vegas
18 h. | Concert amb DJ MORDE | Gratuït
21 h. | Projecció RESACÓN EN LAS VEGAS | Preu: 20 euros / cotxe
Costat del Local de l'Espunyola | Hi haurà servei de bar
BERGA | Visita guiada: La Torre de la Petita
La Torre de la Petita. 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: Pàrquing del restaurant La Cabana | 19 h.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Quartet de Guitarres Flamenques: Al-Hamra
Formats al Conservatori Superior de Música de Liceu de Barcelona en l'especialitat de guitarra
flamenca, està integrat per quatre destacats intèrprets, Héctor Delgado, Josele Rider, Javier
Moreno i Marc Segura.
Interpreten un repertori d'obres originals compostes per Manuel Granados i altres dels
guitarristes més importants de la segona meitat de segle XIX. El repertori ens convida a un
recorregut històric-musical per les diferents formes de composició de la guitarra solista i pels
guitarristes flamencs de les primeres generacions que van marcar les pautes estilístiques amb el
seu toc, gràcies a la seva aportació tècnica i estils.
L'originalitat d'aquesta formació resideix en tocar amb quatre guitarres flamenques, formació sense
precedents fins al dia d'avui al flamenc, cosa que propicia la creació de veus entre elles, sense
perdre cadascuna el seu caràcter concertístic. També amplia la sonoritat del conjunt instrumental
flamenc mitjançant un major desenvolupament contrapuntístic que enriqueix el discurs sonor del
repertori.
Monestir de Sant Llorenç | 19 h. | 7 ? | Reserves a Civitas Cultura
(https://www.civitascultura.org/visites)
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
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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

[h3]Diumenge 5 de setembre[/h3]
CAL MARÇAL (PUIG-REIG) | XXIX Caminada Popular de Cal Marçal 2021
Serà una caminada popular i familiar de 8 quilòmetres i a l'arribada esmorzar. Organitza: AV de Cal
Marçal. Col·labora: Ajuntament de Puig-reig.
Plaça de l'Església | 8 h.
MONTMAJOR | Festa Major de Montmajor 2021
17:30 h. | Espectacle de MÀGIA ?MAGICUS PARTY? | Cal cita prèvia
19:30 H. | CONCERT amb LA BETTY | Cal cita previa
LA RODONELLA (CERCS) | Festa Major de la Rodonella 2021
11 h. | Ofici solemne
12 h. | Ballada de Gegants del municipi, amb la Cobla Pirineu
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA | Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola 2021
10:30 h. | Missa a l'Ermita de les Esposes
12 h. | Vermut musical | Piscina
12 h. | Cercavila dels Gegants del Poble fins la Zona Esportiva i Ball a la Pista Poliesportiva
15:30 h. | Concurs de botifarra
19 h. | Havaneres amb el grup A TOTA VELA
Tots els actes es portaran a terme a la Carpa que hi haurà instal·lada davant de
l'Ajuntament llevat dels que ja tenen especificada una altra ubicació
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Vermut musical: V9 Band
La formació neix a Viladomiu Nou, colònia industrial de Gironella (Berguedà), l'any 2012, per
interpretar música folk. El seu repertori abasta melodies tradicionals d'arreu per escoltar, ballar i
fer gaudir a tothom.
Monestir de Sant Llorenç | 13 h. | Reserves a Civitas Cultura
(https://www.civitascultura.org/visites)
BERGA | Cinema: El médico de Budapest
Sinopsi: Un cardiòleg és enviat a la jubilació, però se sent perdut sense el seu treball. Torna al seu
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poble natal per treballar com a metge generalista
Cinema Patronat | 18 h. | Preu entrades: 5 ? (socis) i 6 ? (no socis)
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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