
Les parades de venda de roses i
llibres ocuparan places i carrers de
les ciutats i pobles de la Catalunya
central. Apuntem algunes de les
més significatives i altres activitats
que es portaran a terme avui.

▶Llibres per primer cop a la pla-
ça Major de Manresa. L’Associa-
ció de Comerciants Sobrerroca,
Plaça Major i voltants organitza el
primer Mercat del Llibre de Sego-
na Mà. Els beneficis es destinaran
a donar suport econòmic a Càritas.

▶Parada d’Òmnium Cultural del
Bages a Manresa. Ubicada davant
del Casino, acollirà diversos actes.
Escriptors de la Catalunya Central
hi signaran el llibre De tot cor
(L’Albí), de  a  h. També fir-
maran exemplars del seu llibre
Pep Molist, Beatrice Nyffenegger
i Joan Romero (de  a  h) i Llo-
renç Capdevila (de  a  h).
També hi haurà l’Auca dels 
anys de la seu de l’entitat, de Joan
Vilamala i Jaume Gubianas. A les
 h, acció poètica A Tota Veu, amb
rapsodes de diferents nacionalitats. 

▶Signatures de «L’ombra de Sant
Benet». El balsarenyenc Ramon
Carreté signarà exemplars del lli-
bre de relats publicat per Angle
Editorial, de  a  h a la llibreria
Abacus de Manresa.

▶Signatures de Zenobita. L’edi-
torial manresana tindrà la parada
al passeig Pere III (primer tram), i
els seus autors firmaran: Oriol Lu-
jan i Mariàngels Picanyol, de .
a . h; Roser Rojas i Joan Ros,
de . a . h; Jordi Biel i Pere
Izquierdo i Joaquim Sanz i Oriol
Tomasa, de . a . h.

▶Teatre infantil al Kursaal. La lle-
genda de Sant Jordi és el títol de
l’espectacle que es podrà veure en
dues sessions a les . i les .
h al pati del teatre Kursaal de
Manresa. L’accés és gratuït.

▶Representacions de «Florin-
da, la vaca pallassa». Manel Jus-
tícia, autor d’aquest llibre sorgit
d’una cantata, farà diferents ses-
sions breus al llarg del dia en la pa-

rada que l’Associació Catalana
d’Escoles de Música tindrà a la pla-
ça de Sant Domènec de Manresa.

▶Totlletres va d’estrena. L’entitat
manresana de foment de l’escrip-
tura vendrà el seu primer llibre,
Unes quantes històries d’amor, a la
parada ubicada al passeig Pere
III (entre Crist Rei i la pl. Espanya). 

▶Parades de l’AV Escodines. L’as-
sociació veïnal manresana tindrà
quatre parades de venda de roses
i llibres a les places Sant Domènec
(on la biblioteca del barri farà do-
nació de llibres), Sant Ignasi i Es-
panya i al c. Divina Pastora. 

▶El llibre de Regió. Diesa i Re-
gió posen en marxa, al seu estand
de Canaletes, un concurs de dibuix
que es desenvoluparà en els pro-
pers dies. També es podrà partici-
par en la redacció del Llibre del
Passeig, així com el Llibre Virtual.
A les  h, xarrup de xocolata amb
pètals de rosa per als participants.

▶Venda a la barriada Saldes-
Plaça Catalunya. Venda de roses
i llibres durant tot el dia. Recollida
de sang, de . a  h. 

▶Marató de contes a Sant Vicenç
de Castellet. Narracions de con-
toes des de primera hora del matí
fins a les  h, a les places de l’A-
juntament i dels Farmacèutics Ge-
labert, el Parc de Sant Joan, l’Escola
Bressol El Niu i la biblioteca. A la
tarda, festa infantil a la plaça de l’A-
juntament, amb inflables.

▶Sant Jordi a Súria. Biblioteca al
carrer, de  a  h a la plaça de la
Serradora. Animació amb la xa-
ranga de l’escola Mare de Déu de
Montserrat, a la plaça de Sant
Joan (. h). Recital de poemes
i textos obert a tothom, a la plaça
de la Serradora (. h). Tallers
per la mainada, a la plaça de Sant
Joan (. h). Música amb la Big
Band de l’Escola Municipal de
Música, a la plaça de la Serradora
(. h). Sardanes i taller per
aprendre a ballar-les, amb la Co-
bla Ciutat de Manresa, a la plaça de
Sant Joan (. h).
▶Més actes a l’agenda (p. )

REDACCIÓ | MANRESA

Activitats durant tot el
dia en diferents indrets
de la Catalunya Central


