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Durant tot el dia, pel nucli antic, accions teatrals inspirades en els afers de 
bruixeria que succeiren al segle XVII a Sent Feliu Sasserra. 

A 2/4 d’11 del matí: Arribada del Tarragó.

A les 11 del matí: Obertura de la Fira.

A les 12 del migdia i a 1/4 de 6 de la tarda: SARAUS de les petites bruixes amb 
música de Marcel Casellas a la plaça de l’Església.

A 2/4 de 2 del migdia i a les 6 de la tarda: SAMANIATS amb música de Marcel 
Casellas, a la plaça de l’Església.

A 2/4 de 7 de la tarda: Escenificació del judici i suplici a la pl. Església.

Tot seguit: Resolució de la Sentència al Serrat de les Forques.

Direcció artística: Núria Gómez, David Ortega i Mima Riera.
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra - www.santfeliusasserra.cat
Col·laboren: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Entitats locals.

Organitza: ASSOCIACIÓ JUVENIL - Q-FOIS - Col·labora: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Dilluns, 3 d’octubre de 2011
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Un moment de la inauguració de l’exposició “Empremtes sonores”, que ara es pot consultar per internet

Sant Bartomeu del Grau

A.G.

“Empremtes sonores” és el 
títol del treball que ha portat 
a terme l’artista Pablo Sanz 
a Sant Bartomeu del Grau, i 
que ha consistit en l’enregis-
trament de sons caracterís-
tics del municipi. El resultat 
del treball és un mapa inte-
ractiu que es pot consultar 
per internet (<http://aporee.
org/maps/projects/sbg>), i 
que ha estat exposat durant 
la segona quinzena de setem-
bre a la sala d’actes d’Unnim.

A través del mapa es poden 
escoltar els diferents sons 
que s’han enregistrat. Per 
exemple, el del mecanisme 
del rellotge de l’església 
parroquial, el del torrent de 
la Tuta, el de les antigues 
naus de Puigneró, el d’uns 
ratpenats, el d’una conversa 
al forn de pa o el dels gra-
llers. En total hi ha 70 punts 
de gravació i quasi unes tres 
hores de sons.

El treball està cofinançat 
pel projecte “Treball als bar-
ris” del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i s’emmar-
ca dins la Llei de barris. A 

més, forma part del progra-
ma ACVIC-SBG, que relacio-
na art contemporani, natura 
i món rural i que es desenvo-
lupa en col·laboració entre 
ACVic Centre d’Arts Con-
temporànies i l’Ajuntament 
de Sant Bartomeu. L’estada 
de Sanz a Sant Bartomeu 

també s’inclou en el projecte 
“Campo adentro”, que s’està 
portant a terme en diferents 
àmbits rurals de l’Estat.

Amb el treball s’ha 
inventariat una part del 
patrimoni immaterial de 
Sant Bartomeu i s’ha posat 
de manifest que hi ha uns 

sons que es perceben habi-
tualment i d’altres que no. 
Segons Miquel Sitjà, coordi-
nador del projecte de la Llei 
de barris, també ha permès 
“posicionar Sant Bartomeu 
en el mapa” i, alhora, “expe-
rimentar” amb l’objectiu de 
promocionar el municipi.

Els Canelons 
d’Alpens guanyen 
el Campionat de 
Bitlles Catalanes 

Sant Feliu Sasserra

A.G.

Amb 2.039 punts, Els Cane-
lons d’Alpens és l’equip 
guanyador de la cinquena 
edició del Campionat de Bit-
lles Catalanes del Lluçanès, 
que s’ha disputat entre els 
mesos de juliol i setembre. 
La segona posició ha estat 
per a l’equip Jaume Puig, que 
ha aconseguit 1.933 punts, i 
la tercera, per a CB Mai Tips, 
amb 1.931 punts. 

Han participat al torneig 
un total de 20 equips, dos 
més que en l’última edició, i 
s’han disputat set jornades a 
Santa Eulàlia de Puig-oriol, 
Perafita, Prats, Olost, Alpens, 
Sant Boi de Lluçanès i Sant 
Feliu Sasserra. 

L’organització del campi-
onat, que es va cloure a Sant 
Feliu, ha anat a càrrec del 
Punt Inquiet del Consorci 
del Lluçanès amb la col-
laboració dels ajuntaments 
i dels equips participants. 
L’obsequi per a l’equip gua-
nyador ha estat un joc de 
bitlles catalanes.

Elaboren un mapa interactiu amb fragments sonors de diversos indrets del municipi

Els sons de Sant Bartomeu




