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BAIXEM A AMPOSTA
Òmnium ha decidit afegir-se a la manifes-
tació del 7 de febrer a Amposta en contra 
del Pla Hidrològic. Us animem, doncs, a 
mobilitzar-vos en la defensa del riu i en 
contra de la injustícia que suposa l’apro-
vació del Pla Hidrològic de l’Ebre, que farà 
que el Delta desaparegui. Des de l’ANC i 
Òmnium Bages organitzem autocars fins 
a Amposta. El preu és de 12 euros i hi ha 
l’opció amb dinar inclòs (25 euros). La sor-
tida serà a les vuit del matí, des de Man-
resa, i la manifestació és a les dotze del 
migdia, al parc dels Xiribecs, d’Amposta.  

CurSET d’hISTòrIA 
A SAnT VICEnç 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i Òmnium 
Bages organitzen un curset de cinc sessions d’Apro-
ximació a la Història de Catalunya, a càrrec de Daniel 
Diaz, doctor en Història, del 9 de febrer al 8 de març, 
a l’Auditori M. Carme Grauvilardell, de Sant Vicenç de 
Castellet. L’activitat és gratuïta, però les places són 
limitades i cal inscriure’s a Espai Ateneu - Biblioteca 
Salvador Vives Casajuana. Creixell, 6, Tel. 938330856, 
de Sant Vicenç de Castellet, o bé a bages@omnium.
cat, fins al 2 de febrer.  
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COnCurS LLuMCAT 2016 

Us informem que el CNL Montserrat organitza la 
quarta edició del concurs LlumCat, amb l’objectiu de 
difondre la història de la Festa de la Llum de Manresa. 
S’hi podrà participar fins al 22 de febrer, consta de 10 
preguntes i és obert a tothom. Amb aquesta activitat 
el CNL Montserrat pretén difondre, una manera lúdica 
i cultural, un dels fets històrics que més impacte han 
tingut en el desenvolupament econòmic, demogràfic 
i cultural de la capital del Bages. Més informació a: 
http://cpnl.cat/llumcat.  

TOrnA EL PrOgrAMA QuEdEM?

Com ja us vam anunciar en la circular de desembre, 
després d’un parell d’anys de pausa al Bages, repre-
nem el projecte amb una primera sortida el dissabte 
5 de març. El Quedem? és un programa de llengua, 
lleure i cohesió social que consisteix en la realització 
d’activitats culturals i de lleure per conèixer l’entorn 
més immediat i les persones que en formen part. És  
una oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on 
vivim, per conèixer-nos entre nosaltres, les persones 
que fem possible el Quedem? Les activitats són per a 
persones de més de 18 anys, excepte les que espe-
cifiquem que són familiars, que estan pensades per a 
infants a partir de 6 anys acompanyats d’un adult. To-
tes les activitats són gratuïtes i tenen places limitades. 
Podeu informar-vos-en a: www.omnium.cat/quedem, 
tel. 938726321, bages@omnium.cat o visitant-nos a 
la nostra seu a Manresa. 

nECESSITEM 200 VOLunTArIS PEr 
A L’EnCESA dE LA nOVA LLuM

Si ens voleu ajudar a encendre 
30.000 espelmes al centre històric 
de Manresa podeu enviar-nos 
un correu a bages@omnium.cat 
o bé adreçar-vos a la secretaria 
d’Òmnium o trucar al tel. 
938726321. Ens trobarem a les 
set de la tarda, a la plaça de Sant 
Domènec. 

En el marc de la Festa de la Llum, 
Òmnium torna a promoure l’En-
cesa de la Nova Llum a Manresa. 
Per quarta vegada, en la vigília de 
la Llum, el dissabte 20 de febrer 
començarà l’encesa d’una munió 

d’espelmes que il·luminaran el centre històric de la ciutat. Durant unes 
hores, milers d’espelmes cremaran alhora, situades als balcons, als 
ampits de les finestres, als aparadors de les botigues i a peu de carrer, 
per commemorar el naixement d’una nova Llum que, mirant cap al futur 
des del passat, ens faci adonar que entre tots ho podem tot. Òmnium 
Bages fa una crida a la participació, perquè serà entre tots que haurem 
d’encendre aquesta gran lluminària, animada amb músics de carrer. És 
una acció coordinada per Òmnium Bages, amb la col·laboració de l’AV 
del Barri Antic, UBIC, Associació de Comerciants del c. Sobrerroca, plaça 
Major, Sant Miquel i voltants, Associació Misteriosa Llum, Cicle d’Anima-
ció Sociocultural IES Guillem Catà, ANC, DIESA i altres entitats. 

MILERS 
D’ESPELMES 

PER A UNA 
NOVA LLUM

Dissabte, 20 de febrer, a les 19.30 h
Plaça de Sant Domènec – Manresa



CurSOS
CurSET d’hISTòrIA A SAnT VICEnç 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i Òmnium Bages organitzen un curset 
de cinc sessions d’Aproximació a la Història de Catalunya, a càrrec de Daniel 
Diaz, doctor en Història. L’activitat és gratuïta, però les places són limitades i 
cal inscriure’s a Espai Ateneu - Biblioteca Salvador Vives Casajuana. Creixell, 6, 
Tel. 938330856, de Sant Vicenç de Castellet, o bé a bages@omnium.cat, fins al 
2 de febrer. 

cada dimarts, del 9 de febrer al 8 de març, a dos quarts de vuit del vespre
a l’Auditori M. Carme Grauvilardell, de Sant Vicenç de Castellet
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fESTA dE LA LLuM 
L’EnCESA dE LA nOVA LLuM
A la plaça de Sant Domènec comença 
l’encesa dels milers i milers d’espelmes 
que il·luminaran el centre històric de 
Manresa. Òmnium fa una crida a la 
participació, perquè serà entre tots que 
haurem d’encendre aquesta gran llumi-
nària, animada amb l’actuació del grup 
Bob&ElLladre (acció coordinada per 
Òmnium Bages). 

dissabte, 20 de febrer, 
a dos quarts de vuit del vespre 
Plaça de Sant Domènec i centre històric 
de Manresa
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VOLunTArIAT PEr LA LLEnguA
XErrAdA SOBrE VOLunTArIAT PEr LA LLEnguA 

Xerrada informativa sobre el programa Voluntariat per la llengua, un programa 
per practicar el català a través de la conversa. Es basa en la creació de pare-
lles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un 
aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. És un programa 
flexible, còmode i obert: un cop t’assignem la parella lingüística podeu quedar 
on vulgueu i quan vulgueu. 

dimecres, 3 de febrer, a les set de la tarda
a la seu d’Òmnium Bages (Bruc, 99, pral. Manresa) 

PrEMIS
PrEMI SAMBOrI òMnIuM 

Premi Sambori Òmnium i premi Pissiganya per a alumnes dels centres de primària 
i secundària del país. El premi Sambori Òmnium de narrativa escolar compta 
amb dues fases: una de demarcació (març) i una final (maig). Més informació: 
www.omnium.cat/eltinter. 

dijous, 4 de febrer, darrer dia per presentar treballs 

MOBILITzACIó
BAIXEM A AMPOSTA

Ens mobilitzem en la defensa del riu i en contra de la injustícia que suposa 
l’aprovació del Pla Hidrològic de l’Ebre, que farà que el Delta desaparegui. L’ANC 
i Òmnium Bages organitzem autocars fins a Amposta. El preu és de 12 euros. Hi ha 
l’opció amb dinar inclòs (25 euros). Per a inscripcions cal consultar el web de l’ANC 
Manresa (http://manresaperlaindependencia.blogspot.com.es). Més informació a 
la secretaria d’Òmnium Bages o bé a bages@omnium.cat (places limitades).  

diumenge, 7 de febrer, a les vuit del matí 
sortida de l’avinguda dels Dolors (davant pàrquing Lidl), de Manresa

PrEMI AMAT-PInIELLA
LLIurAMEnT dEL SETzè PrEMI 
AMAT-PInIELLA 
El jurat farà públic el veredicte, que 
premiarà una de les tres obres finalistes 
d’enguany: Joan-Daniel Bezsonoff (Ma-
tar De Gaulle), Joan Carreras (L’àguila 
negra), i Feliu Formosa (Sense nostàl-
gia). Al llarg de la cerimònia, es presen-
tarà el muntatge Lliures de tanques i fil-
ferrats, basat en els textos i les vides de 
Joaquim Amat-Piniella i Hans Krassa, 
compositor txec d’origen jueu. 
dijous, 25 de febrer, a les vuit del vespre  
Espai Plana de l’Om 
(Plana de l’Om, 6, de Manresa)

QuEdEM
VISITA guIAdA. MAnrESA A 
TrAVéS dELS VIATgErS
Què tenen en comú Ignasi de Loiola, Le-
nin o Josep Pla? Molt senzill, la ciutat de 
Manresa. Ja sigui de manera documenta-
da o poèticament imaginada, moltes són 
les persones que han vist, fotografiat o 
explicat al món la nostra ciutat. Aquest 
visita guiada ens portarà per llocs tan di-
ferents com la Seu, la Cova, la Bodega 
Tomàs o l’Estació del Nord i ens perme-
trà veure i descobrir Manresa a través de 
la veu i la mirada d’aquests i d’altres vi-
atgers il·lustres que al llarg de la història 
han passejat pels carrers de la ciutat. 
dissabte, 5 de març, a les deu del matí 
durada aproximada: 2 hores 
lloc de trobada: Plaça Major, de Manresa 
inscripcions a partir de l’1 de febrer


