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El Bages de Cultura tindrà un seguit
d'actes previs per donar més caliu
L'acte de lliurament dels Premis Lacetània i el Premi Bages de Cultura tindrà lloc el
divendres 27 de novembre al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Actes previs
Amb l'objectiu de potenciar els premis i donar-hi més caliu, aquest any hem preparat, un seguit
d'actes per a la setmana que precedeix l'acte institucional, que començaran el dia 20 amb la
presentació del nou disc Història de Catalunya amb cançons 2.0 (Trifulkes de la KatalanaTribu) i es
clouran amb una primera Trobada de Poetes de la Catalunya Central que volem que tingui
continuïtat:
Història de Catalunya amb cançons 2.0
(Trifulkes de la KatalanaTribu)
Presentació del disc, amb la intervenció de Joan Vilamala (autor dels textos), Toni Xuclà (autor de
les músiques), Joaquim Vilarnau (coordinador del projecte), i Èric Vinaixa, (cantant de
Rodamons), que interpretarà la cançó La primera senyera. El disc recull 1.000 anys d'història de
Catalunya amb l'aparició de personatges com Guifré el Pelós, Berenguer IV, Jaume I, Ausàs Marc,
Pau Claris, Jacint Verdaguer, Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Tarradelles i fets que van
des de la formació de la senyera passant per compromís de Casp, l'Onze de Setembre, les Bases
de Manresa fins a arribar al franquisme, el retorn de Tarradellas i l'Estatut d'Autonomia de Sau.
Les cançons estan interpretades per Titot, Èric Vinaixa, Clara Andrés, Névoa, Shuarma, Xazzar,
Pau Alabajos, Mirna Vilasís, Miquel Mariano, Marta Rius, Lluís Cartes, Carles Belda o La Carrau,
entre d'altres.
divendres, 20 de novembre, a les vuit del vespre
a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino (Passeig de Pere III, 27. Manresa)
Visita a Elna, Argelers i el Museu de l'Exili
Tres dies abans l'estrena a Manresa de l'obra de teatre La Maternitat d'Elna, es fa una sortida a
Elna, per visitar la Maternitat, i també Argelers i el Museu de l'Exili de la Jonquera, de la mà de la
historiadora Assumpta Montellà. L'import és de 40 euros (35 per als socis). Per a informació i
inscripcions, cal adreçar-se a la secretaria, de dilluns a divendres, de dos quarts de vuit a dos
quarts de nou del vespre, o bé a bages@omnium.cat ( mailto:bages@omnium.cat) .
diumenge 22 de novembre, a les vuit del matí
davant de l'IES Lluís de Peguera
El català a la Unió Europea conferència a càrrec d'Antoni Milian
Conferència sobre les novetats més importants que s'han introduït a la UE des de l'any 2003
?moment en què la Unió constava de 15 estats membres i tenia reconegudes 11 llengües oficials?
fins al dia d'avui, en què són 27 els estats que la componen i 23 les llengües oficials reconegudes.
A més dels canvis quantitatius, també hi ha hagut una evolució qualitativa que afecta la posició de
la llengua catalana dins la Unió Europea i les expectatives de futur.
Antoni Milian i Massana és catedràtic de Dret Administratiu de la facultat de Dret de la Universitat
Autònoma de Barcelona i autor d'una gran quantitat de treballs sobre els drets lingüístics.
dimarts, 24 de novembre, a les vuit del vespre
a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino (Passeig de Pere III, 27. Manresa)
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Primera trobada de poetes de la Catalunya Central
Hi intervindran els poetes Montserrat Altarriba (Sallent), Lluís Calderer (Manresa), Josep Fàbrega
(Calders), Josep Grifoll (Casserres), Jaume Huch (Berga), Sònia Moya (Sagàs), Víctor Pérez Moixic
(Sant Llorenç de Morunys), Rossend Sellarés (Navàs), Santi Rufas (Manresa) i Clara Solà (MoiàManresa), amb l'acompanyament als teclats del músic Carles Serra (Moià), en una primera
mostra d'autors de les nostres comarques que ens oferiran un tast de la seva obra, que es vol
que tingui continuïtat anual.
dimecres, 25 de novembre, a les vuit del vespre
a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino (Passeig de Pere III, 27. Manresa)
Valoració de la participació en els premis Lacetània 2009
Aquest any el cartell dels Lacetània està format per 9 premis, Es convoquen conjuntament amb
l'Associació de Gent Gran Jacint Carrió, el Centre d'Estudis del Bages, el Centre Excursionista de
la Comarca de Bages, el Col·legi de Doctors i Llicenciats del Bages, la Delegació del BagesBerguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Fundació Orfeó Manresà, Regió7 i Sibelius, amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, la Caixa de Catalunya i la Família Esteve
El veredicte es farà públic en l'acte del dia 27, però el que us podem avançar que hi participen una
cinquantena de treballs i que els que han obtingut més ?collita? són el Regió7 de Comunicació (8) i
el del Col·legi d'Arquitectes (7).
Premi Bages de Cultura 2009
Lluís Guerrero i Sala (Cervera, 1950)
Cursa la carrera de Medicina i Cirurgia a Saragossa i s'especialitza en Angiologia i Cirurgia
vascular. Després de passar per Madrid, on fa cirurgia vascular experimental, treballa a
Saragossa, Berga i Barcelona, a l'hospital de Sant Pau i a la Clínica de la Sagrada Família, fins
que l'any 1980 s'instal·la a Manresa.
Antropòleg, expert en Paleopatologia, ha participat en nombrosos congressos i ha estat membre
de la junta del Centre d'Estudis del Bages, vicepresident dels Amics de l'Art Romànic del Bages,
membre de la Institució Catalana d'Història Natural, soci fundador de l'Associació d'Arqueòlegs de
Catalunya i de l'Associació Catalana de Paleopatologia i de la Unió Catalana de Metges Escriptors.
Col?laborador del Servei d'Arqueologia de la Generalitat, ha dirigit moltes excavacions oficials
pel Solsonès, Berguedà, Bages, Osona, Alt Urgell, etc.
Té més d'un centenar de monografies especialitzades i ha estat l'editor i coordinador de tretze
llibres publicats a Manresa des del 1994, entre els quals Simeó Selga i Ubach, metge humanista;
Manresa i la Seu, i Biografia d'Oleguer Miró i Borràs (1849-1926). Un erudit metge manresà.
Actualment és vicepresident de la junta de l'Associació d'Amics de la Seu, vicesecretari del
Consell d'Administració de Caixa Manresa, president de la delegació comarcal del Bages del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, vicepresident de la Societat Catalana d'Història de la
Medicina i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, des del 15 de
febrer de 2009.
Detalls de l'acte
L'acte de lliurament de premis es farà el divendres 27 de novembre, a dos quarts de nou del
vespre, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, El guardó que rebrà el Dr. Guerrero és
obra de l'artista Josep Barés.
La glossa del premiat anirà a càrrec de la Sra. Maria Àngels Clotet i Miró, doctora en dret i professora
associada de Dret Internacional Públic de la Universitat Pompeu Fabra.
Novetats de l'acte
Durant l'acte, que tindrà un format més àgil i s'hi afegiran alguns elements visuals relacionats amb
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l'homenatjat, el jove Jordi ?Jet' Serra interpretarà la cançó Dóna'm l'alegria d'anar a dormir trist,
guanyadora del premi Sibelius de Cantautors 2008, i l'Orfeó Manresà, l'obra Obrim camins a dins
l'afrau, de Joan Vilamala i Terricabras, guanyadora del premi Fundació Orfeó Manresà 2008.
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