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VIC | Redacció.- Aquest dis-
sabte la capital osonenca aco-
llirà la celebració del dia de la 
República índia un any més. 
El lloc escollit torna a ser l’Es-
pai Cultural La Central, on es 
faran diferents actes de les 18h 
fins a les 22.30h. 
La primera part de la trobada 
constarà de la celebració del 
Lohri i Makar Sakaranti, Festi-
val de la collita i començament 
de la primavera. Un cop acabi 
aquesta celebració, es faran els 
tradicionals cants dels himnes 
de l’Índia, el Jana Gana Mana, i 

el de Catalunya, Els Segadors. 
Un cop acabin els diversos 
cants, representants de l’Ajun-
tament de Vic i del Consell 
Comarcal d’Osona faran els 
tradicionals parlaments de 
commemoració del dia. 
La segona part es dedicarà a 
la projecció d’una pel·lícula de 
l’Índia.
La festa està organitzada per 
l’Associació social i cultural de 
l’índia amb el suport de l’Ajun-
tament i el Consell Comarcal 
d’Osona, està tothom convidat 
i l’entrada és gratuïta. 

Vic celebra el dia de 
la República Índia

SANTA EUGÈNIA DE BERGA | 
Redacció.- La població de Santa 
Eugènia de Berga acollirà aquest 
cap de setmana una nova edició 
de la Festa dels Tonis del munici-
pi. Amb la proclamació de Festa 
Tradicional d’Interès Nacional, la 
festa dels Tonis té un component 
encara més especial.  
Un cap de setmana més, doncs, 
es farà un acte per celebrar la 
festivitat de Sant Antoni Abad, 

patró dels animals del peu rodó, 
i és per això que la principal ac-
tivitat serà el Passant dels Tres 
Tombs, però no serà l’única. 

EL PASSANT I MOLT MÉS
La festa consta cada any en pas-
sejar pels carrers del poble amb 
cavalls i carruatges, on es pot 
visualitzar el transcurs del temps 
dels mitjans de transport i l’evo-
lució cap a la societat actual. Per 

Santa Eugènia celebra el 
Passant dels Tres Tombs

Paral·lelament a la festa dels Tonis s’organitza una Fira del Comerç, 
amb activitats culturals i una exposició d’eines antigues

Un dels carros que es van veure al Passant dels Tres Tombs del 2010.

Un dels balls que es va poder veure a la Festa de l’Índia de l’any passat.

MANLLEU | Redacció.- Dissabte 
es presenta al Casal Boira Baixa 
de Manlleu el darrer llibre de Joan 
Crosas i Escudero titulat “erra.
de.”. 
Crosas explica que aquest llibre 
de poesies és un viatge literari 
ple de veritats i realitats. Les ve-
ritats dels moments viscuts, dels 
moments que permeten viure i 
dels moments que permetran 
viure més endavant. Però també 
les realitats compartides.
Crosas explica al seu blog que 
«no faig res que ningú no hagi 
fet, sols intento donar-li vida 
als llibres a l’experiència viscu-
da i als somriures regalats».
“Erra.de.”, per Crosas «és més 
que un llibre perquè és solida-
ritat en paper, els beneficis del 
llibre aniran per tots aquells 
infants que esperen una opor-
tunitat. És més que un llibre 
perquè és poesia, narrativa, 
contes, reflexions, filosofia i 
cartes secretes». És un poemari 
que ha ajudat a l’autor a compen-
dre què és i a compartir-ho amb 
els del seu voltant. 
Per tot aquells que volgueu co-
nèixer a l’autor, la presentació 
anirà a càrrec d’ell mateix, aquest 
dissabte a partir de les 18h al Ca-
sal Boira Baixa. 

“erra.de.”, Joan 
Crosas presenta el 
seu nou poemari

VIC | Redacció.- El proper di-
jous 3 de febrer la sala Mercè 
Torrents de l’edifici C del Cam-
pus Miramarges de la Univer-
sitat de Vic acollirà la confe-
rència “A través del mirall” de 
Joan Fontcuberta, que orga-
nitzen conjuntament la UVic i 
l’ACVic. 
Una conferència que versarà, 
entre altres, al voltant de l’ex-
posició que, sota el mateix tí-
tol, té l’artista a l’ACVic fins el 
6 de març. 
En aquesta mostra, Fontcu-
berta recull dos treballs en els 
què l’artista ha utilitzat recur-
sos presents a Internet. Amb 
el títol específic de Googlegra-
mes i Reflectogrames planteja 
una reflexió sobre la importàn-
cia i l’increment d’imatges, la 
proliferació d’autors, així com 
el potencial de difusió i disper-
sió vírica, elements tots ells en 
augment amb l’ús de les xar-
xes socials.

OC 

El pallasso més tendre 
amb “Naïf” al Cirvianum

OC

TORELLÓ | Redacció.- El pa-
llasso Toti Toronell presenta, 
aquest dissabte, a partir de les 
9 del vespre, el seu espectacle 
“Naïf”, a l’escenari del Teatre 
Cirvianum, en el marc del cicle 
“Riure x Riure”. 
Es tracta d’un espectacle de 
clown per a adults. Toti Toro-
nell és un clown olotí amb una 
llarga trajectòria professional i 
que ha participat en cursos im-
partits per gent com Leo Bassi, 
Avner (The Excenctric), Jango 
Edwards, Toni Albà, Ramon 
Fontserè o Manuel Lillo i que ha 
treballat amb les companyies 
Cop de Clown, Laitrum Teatre, 
Alça Manela i Germans Rebai-
xinc.
La trama del muntatge es situa 
en el context d’una revolució in-

dustrial que ha deixat una fàbri-
ca abandonada. Només se sent 
una mosca i un camió d’escom-
braries que no tardarà a pas-
sar per davant la fàbrica. Les 
màquines estan parades però 
el violí encara grinyola el darrer 
sospir. Sospira també el pallas-
so mentre recull amb l’escom-
bra les emocions. I si el camió 
no para? Toti Toronell passeja la 
bossa de la brossa  per un es-
pectacle ple de poesia i espígol; 
servint-se del seu esperit més 
‘Naïf’ viu cada conflicte amb la 
passió d’un cargol que menja 
un enciam. No pretén explicar 
res, però ho explica tot i reviu en 
cada gest la pròpia essència del 
pallasso, des de la seva tendre-
sa fins la seva innocència més 
gamberra.

L’ESQUIROL | Redacció.- Es-
pectacle infantil de clown aquest 
diumenge a la Cooperativa de 
l’Esquirol. La companyia La Ble-
da presenta un nou espectacle 
infantil de pallassos amb “Ma-
duuuixes”, organitzat pel Centre 
Dinamitzador d’Activitats del Ca-
brerès, el CDAC. 
L’espectacle parla de la vida, de 
sembrar, de cuidar, de recollir. 
És la història de La Bleda, que  
planta una maduixeta perquè en 
neixin més, i així tenir-ne sempre. 
Però no és tan fàcil plantar un 

fruit, fer un hortet, regar, esperar, 
néixer i créixer... Poden sorgir 
entrebancs, que la Bleda haurà 
de solucionar anant a l’arrel del 
problema, si vol que el seu hort 
doni fruits. Una història senzilla 
que vol dotar als nens de conei-
xements que es poden aplicar en 
qualsevol etapa de la vida.
La companyia La Bleda, doncs, 
forma part de la programació que 
està tirant endavant el CDAC a 
l’Esquirol i que vol dinamitzar la 
població especialment en l’àmbit 
infantil. 

L’espectacle “Maduuuixes” 
es representa a l’Esquirol

a la comissió dels Tonis, és im-
portant no perdre de vista el re-
ferent inicial que és un passant, 
per això la dificultat ara és la de 
trobar els animals i no tant els 
carruatges. 
Les activitats de la festa se cen-
tren en dos dies. Dissabte es farà 
amb el lliurament de premis del 
concurs de dibuix del CEIP Jacint 
Verdaguer i el sopar popular i pre-
gó, aquest any amb Josep Maria 
Puigdomènec, pagès i cantautor. 
L’eix central de la festa dels to-
nis és el Passant dels Tres Tombs 
que se celebrarà diumenge. Les 
activitats començaran a les 9 del 
matí amb l’esmorzar de traginers  
al poligón el Bulló. A les 10h ac-
tuació dels Bastoners i Falcons 
de Malla. A quarts d’onze missa a 
l’església parroquial i, a continu-
ació, el passant pels carrers del 
poble. Paral·lelment, durant tot el 
matí, hi haurà la Fira del Comerç 
i activitats cultural a més d’una 
exposició d’eines antigues. 

Fontcuberta ofereix 
una conferència a 
la UVic

EL BRULL | Redacció.- Aquest 
mes de gener s’han iniciat els 
treballs d’elaboració dels Mapes 
del Patrimoni Cultural del Brull, 
fruit del conveni entre els respec-
tius ajuntaments i la Diputació de 
Barcelona.
La realització de Mapes del Pa-
trimoni Cultural Local té per ob-
jecte la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural 
i natural d’un municipi concret i la 
seva valoració. Això permet que 
les corporacions locals tinguin un 
coneixement global del patrimoni 
del seu terme municipal i puguin 
establir mesures per a la seva 
protecció i conservació així com 
planificar-ne la rendibilització 
social. Es pot accedir a la versió 
pública dels mapes de patrimoni 
a través del web de Diputació de 
Barcelona, a l’apartat Mapes de 
Patrimoni Cultural.
A més de la població de El Brull, 
també s’han començat els treba-
llar a Castellar del Riu.

S’ha començat a 
elaborar el Mapa del 
Patrimoni a El Brull


