Societat | Redacció | Actualitzat el 23/09/2022 a les 18:25

Agenda del cap de setmana al
Berguedà
Consulta totes les activitats del dissabte i diumenge, 24 i 25 de setembre, a la
comarca

Rovellons a la Fira del Bolet de la Pobla. | Eduard Pujals Fajula

Dissabte, 24 de setembre
CASTELLAR DEL RIU | Festa Major
16 h: Cercavila de la cruïlla del Càmping Font Freda fins a l'església d'Espinalbet
17 h: Missa de festa major a l'Església
18 h: Lliurament del panet beneït
18.15 h: Ball de la coca de l'era de cal Piqué
18.30 h: Cercavila des de l'Església d'Espinalbet fins al Centre Cívic i berenar popular
21 h: Foodtruck al Centre Cívic i música ambient
22 h: Concert amb VINTAGE RockBand al Centre Cívic
Castellar del Riu | Activitat gratuïta | Tota la tarda
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Espurnes de teatre amb La Farsa
La reclusa, d'Imma Monsó: Ell i ella, un home i una dona asseguts dins d'un cotxe aturats en una
clariana solitària del bosc, portes i finestres tancades tret d'una escletxa de dos dits... perquè hi
passi l'aire, potser? A la finestra del conductor o a la d'ella? Què pot passar?
Grecalònia, de Marius Serra: Un xofer uniformat espera hieràticament al seient del conductor,
convida als espectadors a fer un viatge turístic. Sense moure's de la seva posició, parla amb un fil
de veu parapetat rere un mur de timidesa.

Quieta nit, de Pere Calders: Una família està celebrant la Nit de Nadal després d'haver anat a la
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Missa del Gall, uns trucs a la porta els sorprenen...
Més informació i reserves en aquest enllaç.
Monestir de Sant Llorenç | 19 h
LA POBLA DE LILLET | 32a Fira del Bolet
Tot el dia al centre de la vila | Fira i mercat del Bolet
11 h. a la plaça de l'Ajuntament | Tallers de manualitats pels més petits
12.30 h. a la plaça de l'Ajuntament | Cassoleta del Boletaire
13 h. al centre de la vila | Cercavila amb els Cap-grossos de la Pobla i els Geganters i grallers de
Sant Julià de Cerdanyola
Al pavelló municipal:
XXII CONCURS DE PLATS AMB BOLETS (VEURE BASES)
VII CONCURS INFANTIL DE PLATS AMB BOLETS (VEURE BASES)
De les 16 a 17 h. entrega dels plats cuinats. A les 18.30 h. Entrega de premis
A partir de les 19:00 h. VIII edició del Tasta'n músic amb productes i tapes dels comerços locals i
maridatge de vins, caves i cerveses, tasts de cervesa, vins i formatges amb l'acompanyament
dels concerts. 19.15 h. Miguel Talavera Group. 21 h. Made in Black
La Pobla de Lillet | Tot el dia
MONTMAJOR | Concert: Festa 10 anys del Femení Montmajor
Concert amb Format 3, Bossonaya i Toni Malé PD. Hi haurà entrepans i servei de bar.
Camp de futbol de Montmajor | Activitat gratuïta | 22 h
PUIG-REIG | Festa Major de Fonollet
16 h: Concurs de Truc. Inscripcions 30 minuts abans.
20.30 h: Pregó de la Festa Major i "entrepanada" popular
21 h: Concert amb Cece Giannotti
23 h: Concert amb Jises i The Funkytects
Fonollet | Activitat gratuïta | 16 h - 23 h
Diumenge, 25 de setembre
AMETLLA DE MEROLA | Caminada popular
La caminada popular de l'Ametlla de Merola mantè la seva versió completa i tradicional, mantenint
l'esperit inicial de compaginar el caràcter lúdic, social i esportiu, així com oferint als participants
l'oportunitat de conèixer més a fons l'entorn natural, paisatgístic i patrimonial del poble. Organitza
l'Associació de Veïns de l'Ametlla de Merola.
Inscripcions: El mateix dia de la sortida. Contacte: 686 278 836
Plaça del Teatre de l'Ametlla de Merola | 8 h
BERGA | Cinema: Ali & Ava
Per diferents raons, Ali i Ava se senten sols. Es coneixen a través de Sofia, la filla dels llogaters
eslovacs d'Ali a qui Ava cuida. A partir d'aquí i durant un mes lunar, una connexió profunda
comença a créixer entre ells, malgrat les seqüeles de la relació anterior d'Ava i la confusió emocional
d'Ali; i tot això alimentat per la passió de tots dos per la música.
Cinema Patronat | 18 h
LA POBLA DE LILLET | 32a Fira del Bolet
Tot el dia al centre de la vila: Fira i mercat del Bolet
Tot el dia a la plaça del Molí: Exposició micològica
A la plaça d el'Ajuntament IV Concurs del Boletaire. 7 h inscripcions. 13 h premis.
A la plaça de l'Ajuntament, a les 12 h, Ballets amb l'Esbart Cadí
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A la plaça de l'Ajuntament, a les 12.30 h, Cassoleta del Boletaire
Al pavelló municipal, a les 14 h, Dinar del Boletaire.
La Pobla de Lillet | Tot el dia
PUIG-REIG | Festa Major de Fonollet
9.30 h: Missa i cantada dels goigs a Sant Sadurní amb coca, xocolata i moscatell. Seguidament,
ballada de la Borrèia de Fonollet i pregó de Festa Major.
12 h: Espectacle infantil amb Dani Magyk
13 h: Vermut popular amb balls participatius. Després, espectacle sorpresa a càrrec de Konvent.0
14 h: Dinar popular. Encarregar a 699424376 o 686096274
17.30 h: Concert de Festa Major amb Duet.Blú. Servei de bar, brasa, entrepans i inflable.
Fonollet | Tot el dia
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