
 
 
                 Agenda d’activitats 

Octubre de 2012

Activitats de lleure per veure el Bages amb uns altres ulls 

...una oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Una oportunitat per conèixer-
nos entre nosaltres, les persones que fem possible el Quedem? Recordeu que les 
activitats són a partir de 16 anys i que aquestes són gratuïtes. 
 
Informa-te’n a: www.quedem.omnium.cat, 93 872 63 21, 
quedembages@omnium.cat o visitant-nos a la nostra seu: c/ Bruc 99 
1er, 08242 Manresa 
 
 

7 d’octubre 
Anem al’12è cap de Setmana Ibèric del Cogulló  
El poblat Ibèric del Cogulló és el jaciment preromà més important de la comarca del Bages. Saps durant quins segles va 
estar poblat? Quina organització tenia? Saps què menjaven? Amb quines espècies condimentaven el menjar? Quines eren 
les seves begudes preferides? Si tens curiositat i t’apuntes amb nosaltres podràs gaudir d’una visita guiada al poblat i fer un 
taller gastronòmic de l’època ibèrica. No hi faltis!    
  
Quan quedem? Diumenge 7  d’octubre, a les 09.45 h 
Durada aproximada: 5 hores  
Lloc de trobada: Plaça Espanya, davant de l’Institut Lluís de Peguera 
Col·labora: Ajuntament de Sallent 
Preinscripcions a partir del 17 de setembre! 
 20 d’octubre 
Visita guiada a l’exposició Falcó i tertúlia amb l’artista  
Joaquim Falcó és entre els pintors manresans el que, avui per avui, ha assolit més projecció internacional. L’exposició que 
visitarem és una de les més ambicioses del pintor, perquè s’enfronta al gran format i perquè aquí s’examina una part oculta 
de l’artista, la seva idea de creació. L’art de Falcó és un regal per als sentits, una festa de color... Però al darrere hi ha una 
lluita secreta. És la lluita cos a cos de l’artista que fa possible la pintura; la pintura com a esclat de plenitud i de vida.  En 
acabar la visita farem la tertúlia amb Falcó. 
 
Quan quedem? Dissabte 20 d’octubre, a les 18.00 h  
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts.  
Lloc de trobada: Davant del Casino. Passeig Pere III, 27. 
Col·labora: El Casino. Centre Cultural. 
Preinscripcions a partir de l’1 d’octubre! 
 

27 d’octubre  

Anem a la Fira de Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat  
Cada tardor es fa a Monistrol la principal mostra gastronòmica del Montserrat: la Fira de la Coca i el Mató. A la Fira hi ha 
productes gastronòmics artesanals propis de l’entorn representats per més d’una trentena de firaires. En aquesta activitat 
coneixerem la història i el perquè de la Fira a Monistrol, els productes que s'hi poden trobar i fins i tot conversar amb alguns 
firaires.  
Vine amb nosaltres a passejar per la Fira i també podràs fer un volt amb un carruatge de cavalls. No hi faltis!    
  
Quan quedem? Dissabte 27 d’octubre, a les 08.45 h del matí  
Durada aproximada: 5 hores  
Lloc de trobada: Davant de l’estació dels Ferrocarrils Catalans. Parada Manresa Alta (estació d’autobusos) 
Col·labora: Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
Preinscripcions a partir del 15 d’octubre! 


