
Els dijous del mes de juliol
Cicle d’activitats al pati de la Casa Lluvià
Novena edició. Estiu 2011
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Dijous, 30 de juny
- LUPULUS EMSEMBLA.
Obres religioses i laiques d’autors renaixentistes i 
barrocs amb  alguna incursió al món de l’òpera
romàntica

- CORAL ESCRINY.
Un passeig per la música
coral des de la polifonia
medieval fins els nostres 
dies. Poemes musicats i cançons populars catalanes harmonitzades per 
compositors del segle XX
Entrada lliure

Dijous, 7 de juliol
- TALLER DE PAPIROFLÈXIA.
A càrrec de Jordi Adell. Gratuït
Inscripcions 93 8751800 / manresa@coac.cat. 

- EXPOSICIÓ DE PAPIROFLÈXIA.
Obres de Jordi Adell
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. A la sala petita de la delegació

- GRAMÀTICA DE L’EQUILIBRI.  
Textos extrets del seu poemari Gramàtica de 
l’equilibri (Premi Amadeu Oller 2010) combinats 
amb textos inèdits acompanyats per estàndards
de jazz. 
Sònia Moya, poeta i rapsoda, Pau Ruiz, guitarra. 
Entrada lliure

Dijous, 14 de juliol
- EL RECICLUTHIER: MÚSICA DE RECICLATGE. 
A càrrec de Xavi Gallego i Laia Puig
Taller de construcció d’instruments musicals amb 
material reciclat adreçat a públic familiar (a partir
de 6 anys).  
Places limitades. Gratuït.
Inscripcions  93 8751800 / manresa@coac.cat

- EL PAU I LA MARIA EN CONCERT. 
Un espectacle on podrem conèixer aquest duo 
de folk-pop, i les cançons del seu primer 
àlbum. 

Elia Corral i Albert Palomar
Entrades: Anticipades 5 euros, el mateix dia 6 euros
 

Dijous, 21 de juliol
- TALLER DE PAPIROFLÈXIA. 
A càrrec de Jordi Adell. Gratuït
Inscripcions 93 8751800 manresa@coac.cat

- PAU VALLVÉ en concert. 
Presentació del seu 12è disc ‘2010’. Un treball fresc,

directe i d’èpica tribal, un disc sincer i molt personal.
Entrades: Anticipades 5 euros, el mateix dia 6 euros

* Entrades anticipades a la Casa Lluvià de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
* Hi haurà servei de Bar tots els dies a càrrec del restaurant el Vermell
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Organitza: Col·laboren: Patrocinen:


