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La capital del Bages programa prop de 200 activitats culturals fins a finals d'any

ANDORRA

ACN
Manresa.-L'espectacle 'Lux Mundi: la llum del món', el proper dia 15 de desembre a
la Basílica de la Seu, clausurarà el programa d'activitats de la Capitalitat de la
Cultura Catalana a Manresa. Tradició i modernitat conversaran en aquesta
proposta que combina l'arquitectura religiosa del temple amb la música de vent
amb tocs electrònics. Es tracta d'una reinterpretació moderna del 'Misteri de la
Llum', l'arrelada tradició manresana que se celebra el 21 de febrer. Abans que la
capital bagenca passi el testimoni a Cervera el 2019, la ciutat acollirà gairebé 200
espectacles que persegueixen reforçar la necessitat d'establir ponts entre les
diferents cultures, lema d'aquest any.
A través d'una coreografia sincronitzada de llums i música, 'Lux Mundi: la llum del
món' vol realçar la bellesa del temple i focalitzar l'atenció del visitant en els detalls
arquitectònics més rellevants. Les projeccions lumíniques ocuparan els murs de
l'interior del temple i podran gaudir-se també des de l'exterior, a través del rosetó i
dels vitralls.L'espectacle es reproduirà diverses vegades el vespre del 15 de
desembre. Les sessions, gratuïtes i de 15 minuts de durada, tindran una capacitat
de 400 persones.Activitats per a tots els públicsEntre la gran varietat
d'esdeveniments programats fins a finals d'any, destaca la 5a Jornada del Bestiari
Festiu, dedicada als animals reals o imaginaris exhibits en les festes locals catalanes
en processons, cercaviles i balls; la segona edició del festival de pensament filosòfic,
científic i artístic Cosmògraf, que enguany reflexionarà sobre la revolta i\/o
transformació; la celebració de gospel 'Unity: 400 veus per la pau', que pujarà 400
cantants en un mateix escenari; el festival de literatura 'Tocats de Lletra'; la
commemoració del 200 aniversari dels Panyos, la fàbrica manresana de riu més
antiga que es conserva a Catalunya; el Fòrum Auriga 2018 sobre el món clàssic o la

Territori Aldia
Cargando el vídeo....



Commemoració del 80è aniversari dels bombardeigs franquistes a través d'un acte
d'homenatge, exposicions i espectacles multidisciplinaris.
Segueix-nos a: @AlDiaCat

06:03
Territori al dia
Osona Cuina aposta per les noves
fornades de cuiners per impulsar la
gastronomia del territori
21:45
Territori al dia
El Palau de la Música viu un concert
de Sant Esteve reivindicatiu i amb
protagonisme de compositors
catalans
19:37
Territori al dia
Una pastisseria de Valls apareix amb
pintades a l'aparador
19:36
Territori al dia
AMPLIACIÓ:Una altra casa s'ensorra
al nucli antic de Tortosa

Titulars Aldia
Nova convocatòria per instar a
canviar les balises lluminoses dels
parcs eòlics de l'Anoia i la Terra Alta
ELS MOSSOS DETENEN QUATRE PERSONES I
RECUPEREN 24 MOTOS I 33 COTXES

Desmantellen un grup que robava
motos i cotxes a l'àrea
metropolitana de Barcelona

Osona Cuina aposta per les noves
fornades de cuiners per impulsar la
gastronomia del territori

