Les entrevistes es podran seguir per aquest canal:
https://www.youtube.com/c/AjuntamentdeManresa_cat/live [1]
També hi haurà un xat activat per aquelles persones que estan inscrites al Youtube
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Fill de cal Iglesias de Manresa, descobreixo la meva passió per la recerca gràcies al llibre
“El microscopi”. Inicio un projecte que fa confluir els dos esperits familiars: la voluntat
de servei del botiguer i la passió pel saber. Construeixo el meu primer laboratori i
m’embarco en l’estudi bacteriològic del riu Cardener. Em capbusso en el repte de la
lluita contra la tuberculosi i exploro el món de la transferència tecnològica. Una de les
meves feines, ara, és predir el curs de la pandèmia.
Entrevistat per Xavier Domènech, periodista
Data 27 de maig

Hora 20 h

SÍLVIA BEL
Dimecres 30 de maig
Dimecres 27 de maig

Soc actriu. L’any 1998, acabats els estudis i després de participar en diferents espectacles teatrals a Barcelona, vaig anar a Madrid amb l’actor i director Karra Elejalde i
vaig protagonitzar pel·lícules com “Año Mariano” i “Torapia”. El 2003 torno als escenaris
catalans on interpreto primers papers al costat de directors com S. Belbel, J.M. Mestres,
À. Rigola, Amos Gitai, H. Bonnin, T. Casares o J. Ollé. Faig teatre, televisió, cinema i
col·laboracions literàries en diferents mitjans i espais culturals.
Entrevistada per Pep Garcia, productor cultural, escriptor i columnista

Entrevistat per Xavier Domènech

Data 3 de juny

DAVID ANDRÉS
Entrevistat per Mar Martí
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Dimecres 13 de juny
Dimecres 3 de juny
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Entrevistat per Carles Jódar
SÍLVIA BEL

Entrevistada per Pep Garcia

Hora 20 h

