festa major manresa
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24 agost - 2 de setembre

Quan l’estiu enfila la recta final, Manresa es
vesteix de festa. I la ciutat s’aboca amb entusiasme a gaudir d’una Festa Major que omple
els carrers d’activitats i de persones disposades a gaudir-ne a fons.

i que es generin espais de
gresca, de retrobament, de
gaudi personal i col·lectiu.
Que tothom en gaudeixi.
Tant de bo ho aconseguim.

Des de l’Ajuntament i l’Associació Manresa de
Festa, juntament amb entitats i persones que
hi col·laboren des del voluntariat, es treballa intensament per preparar una festa que volem
que torni a ser multitudinària, inclusiva, emocionant, cívica. La Festa Major constitueix, de
ben segur, una part indispensable de tots i cadascun de nosaltres. Molts tenim instal·lats a la
memòria vivències associades a aquests dies:
potser els més grans recordaran quan per Festa Major, a l’Envelat, demanaven per ballar a
aquella persona especial; d’altres tindran present algun dels grans concerts que han passat per la ciutat; molts no es perden cap any el
Correfoc, o recorden amb tendresa els vespres
de diumenge admirant en família el Castell de
Focs al Parc de l’Agulla...

Hem de gaudir de la festa intensament, alhora que
d’una manera cívica i responsable. La nostra ciutat
ha viscut recentment episodis ben desagradables
d’agressions a dones. Accions intolerables que no tenen cabuda a casa nostra ni enlloc. Enguany,
tornem a impulsar una campanya perquè, per
Festa Major però també tot l’any, Manresa sigui una ciutat lliure d’agressions sexistes, alhora que treballarem per aconseguir que es faci
un consum responsable de l’alcohol. Gaudir
de la Festa Major és perfectament compatible amb el civisme, el respecte, la tolerància
i la llibertat de totes les persones. Demostrem
que la nostra ciutat és amable, tolerant, oberta, respectuosa. I no ens oblidem d’aprofitar
les festes per compartir moments irrepetibles
que segur que amb els anys recordarem.
Que tinguem tots i totes una bona Festa Major
de Manresa!

Enguany volem tornar a generar bons moments,
que es converteixin en bons records. Per això
hem mirat de confeccionar un programa amb
múltiples propostes. No és fàcil, en una ciutat
diversa com la nostra, programar activitats que
interessin tothom, però aquesta és la intenció
de l’organització: que tothom trobi el seu acte

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

salutació de l’alcalde

Des de la talaia que suposa la portada d’aquest
programa, la Geganta Pubilla ens mira, veient
el temps passar, ferma i orgullosa de pertànyer a aquesta ciutat que tant s’estima les seves
Figures. Vulgueu, totes les entitats de Cultura
Popular, sentir-vos-hi representades i homenatjades. També les dones, en un moment en
què el context social ens porta a la reivindicació en favor de la llibertat i dignitat de totes.
Us fem a mans un programa que esperem que
us sigui grat, que us cridi a participar i us engresqui a compartir el reguitzell d’actes que
entre tantes persones, col·lectius, entitats...
us proposem. Volem que totes i cadascuna de
les persones de la ciutat o aquelles que ens
visiten, trobin actes suggerents. Als clàssics
Correfoc o el Piromusical al Parc de l’Agulla
-que enguany anomenem “Amb veu de dona”,
amb cantants únicament femenines en la part
musical- hi afegim activitats familiars i concerts
tothora. Aigua i fresca, foc i danses, visites i
exposicions. La del 120è aniversari del pintor
Alfred Figueras us espera al Casino. I la gent
de Doctor Prats ja es preparen per escalfar la

plaça Sant Domènec.
L’any passat teníem
moltes
efemèrides;
aquest any ens toca
felicitar el Sielu pels
20 anys del Festival de
Blues. Que sigui per
molts anys més!
Seria fantàstic que el
trobar-nos i compartir
bons moments plegats
afavorís la germanor
i l’orgull de pertànyer, per naixement o acollida, a aquesta Manresa que a finals d’agost
es muda i surt al carrer a celebrar la vida i la
comunitat. I que la lògica disbauxa d’aquests
dies no ens faci perdre de vista el respecte i el
civisme que han d’imperar sempre en tots els
espais de relació, perquè això sí que la farà
gran, la festa.
Desitjo que estigueu ben bé i en gaudiu al màxim. Que tingueu una molt bona Festa Major!
Anna Crespo i Obiols
Regidora de Cultura i Festes

salutació de la regidora

moltes gràcies a tots i totes
CFA Jacint
Carrió i Vilaseca

dissabte 24 . agost 2019
10.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Sèquia i esmorzar exprés

16.30 / Pl. Europa (inici recorregut)
Correaigua

Esmorzar i visita guiada en què descobrirem la historia
i les curiositats d’aquest canal medieval. Recorrerem
l’últim tram del Parc de l’Agulla al Mas de Sant Iscle
Preus: 6€ / 4,5€ jubilats i carnet jove / 3€ menors de 12
anys
Inscripcions prèvies a: cvisitants@parcdelasequia.cat

Cercavila d’aigua pel Centre Històric
Pl. Europa, c. del Carme, pl. del Carme, c. Pedregar,
pl. Pedregar, c. Metge Planas, c. Nou, c. Sant Miquel,
Baixada del Carme, pl. Major, c. Cap del Rec, pl. del
Carme, c. del Carme, pl. Europa

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

Porta una samarreta prima, pantalons curts que no
siguin texans, estris per remullar els altres (que no siguin
de vidre o punxeguts), calçat lligat i ulleres d’aigua · El
confeti moll taca la roba, per tant val més que duguis
roba vella.
Al llarg del recorregut també s’utilitzen farina i colorants
autoritzats, entre altres materials.

Organitza: Xàldiga Taller de Festes

De 10.00 a 13.00 / Carrer Guimerà
Vine, fotografia't amb la imatgeria
Del 19 al 31 d’agost hi haurà repartits pel carrer Guimerà
plàfons de grans dimensions amb les imatges següents:
Gegants Vells, Hereu i Pubilla, Nans, Àliga i Lleó.
Vine a fotografiar-te amb ells i guanya premis
Organitza: Guimerà Comerç

11.00 / Oficina de Turisme (Plaça Major, 10)
Visita guiada “Manresa, Cor de Catalunya”
Descobreix els secrets sobre el paisatge, el patrimoni i el
comerç de la ciutat seguint un recorregut que ens porta
a la Basílica de la Seu, el Centre Històric de Manresa, el
carrer del Balç i la part modernista de la ciutat.
Inici de recorregut a l’Oficina de Turisme.
Preu: 8€ tarifa general / 7,20€ tarifa reduïda
Reserva anticipada: Oficina de Turisme, 938784090 i
www.manresaturisme.cat
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

De 17.00 a 20.00 / Carrer Guimerà
Vine, fotografia't amb la imatgeria
Del 19 al 31 d’agost hi haurà repartits pel carrer Guimerà
plàfons de grans dimensions amb les imatges següents:
Gegants Vells, Hereu i Pubilla, Nans, Àliga i Lleó.
Vine a fotografiar-te amb ells i guanya premis
Organitza: Guimerà Comerç

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil, cada dia es farà una manualitat diferent
per emportar-vos mentre gaudiu d’un berenar a escollir
entre tres opcions
Preu: 4,5€ (adults acompanyats gratuït). Places limitades
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

/7/

Al costat del professional de la salut

Al costat del professional de la bellesa

Us desitgem Bona Festa Major!
C/Collserola 4-14- Polígon Industrial Riu d’Or - Sant Fruitós de Bages // 93 831 10 75 - 902 320 310 // botiga@bastosmedical.com
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h - Agost: 9:00 a 17:00h

dissabte 24 . agost 2019
19.00 / Plaça Sant Domènec
11a Trobada de Bateries de Manresa

20.00 / Nau Central de La Seu
Ealing Youth Orquestra

Inscripcions gratuïtes a bateriesmanresa@hotmail.com

Concert de l’orquestra londineca sota la batuta del director Leon Gee. Interpretarà “Danzon No2 de Márquez
“L’Arlesienne Suite No 1 i 2” de Bizet i “Symphony No 8”
de Dvorak.
Entrada gratuïta amb taquilla inversa

Organitza: Bateries Manresa

19.00 / Plaça Crist Rei
Com treballen els bombers en accidents
Exhibició de les tècniques que utilitzen els Bombers en
accidents de trànsit.
Organitza: Bombers de Manresa

Organitza: Basílica de la Seu

21.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Visita nocturna a La Sèquia
Excursió nocturna al llarg de la Sèquia i els canals de
regadiu.
Caminada guiada amb tast de coca i cava al Mas de
Sant Iscle. Cal dur frontal!
Preus: 10€ a partir de 12 anys, 5€ de 8 a 12 anys i gratuït fins a 8 anys
Inscripcions prèvies a: cvisitants@parcdelasequia.cat
(places limitades)
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
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diumenge 25 . agost 2019
11.00 / Museu Comarcal de Manresa
(Via Sant Ignasi, 40)
Visita guiada “Manresa Universal, la
ciutat de Sant Ignasi”
Recorre un seguit d’indrets marcats per anècdotes,
llegendes i simbolisme en record del fundador de la
Companyia de Jesús, com La Cova, l’antiga Escola de
Sant Ignasi, el Pou de la Gallina, la Capella del Rapte
i el Convent dels Predicadors (actual Espai 1522). Inici
del recorregut al Museu Comarcal.
Preus: 8€ tarifa general / 7,20€ tarifa reduïda
Reserva anticipada: Oficina de Turisme (Plaça Major,
10), 938784090 i www.manresaturisme.cat
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

18.00 i 20.00 / Pati d’El Casino
Euphoria (espectacle per a públic
familiar)
És la historia d’Arlet i la de totes les dones que tenen un
sommi: lluita, elegància, força i constància. Espectacle
de dansa acrobàtica, teatre i circ protagonitzat per vuit
actrius entre 9 i 17 anys.
Preu entrada: 15€ / 5€ menors de 10 anys / menors de 3
anys gratüit.
Reserva d’entrades a www.euphoriaespectacle.com
Organitza: Sandal Produccions

19.00 / Gimnàstic Parc
Trofeu Ciutat de Manresa
FC Andorra-CE Manresa

11.00 / Torre Lluvià (Camí de Rajadell, s/n) Organitza: Club Gimnàstic Manresa
Visita guiada “Torre Lluvià, una joia
19.00 / Plaça Sant Domènec
recuperada del modernisme”
Proclamació de la Pubilla i Hereu de
Cada diumenge, pots descobrir la història i la recent remodelació de la Torre Lluvià, obra d’Ignasi Oms i, també, Manresa 2019
coneguda com Vil·la Emília, i gaudir de l’Anella Verda
que envolta Manresa.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

Amb l'actuació de Trending Covers

Organitza: Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de
l’Agrupació Cultural del Bages

A partir de les 15.00 / Gimnàstic Parc
Torneig Gimnàstic Manresa
15.00 Gimnàstic Infantil-RCDE (divisió d’honor)
16.45 Gimnàstic cadet-RCDE (preferent)
Organitza: Club Gimnàstic Manresa
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diumenge 25 . agost 2019
De 20.30 a 22.00 / Plaça Major
Moscada Infantil
Actuació dels diferents grups i elements de la secció
infantil
Recorregut cercavila de lluïment i moscada: pl. Major, c.
Sant Miquel, c. Sabateria, c. del Pedregar, pl. del Carme,
c. Cap del Rec i pl. Major

21.30 / Parc de Puigterrà
Observació de Mart, Saturn, Júpiter i la
Lluna i les principals constel·lacions de
l’estiu
Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa

Organitza: Xàldiga Taller de Festes

Recordeu que pel recorregut de la Moscada, Xàldiga
Taller de Festes recomana complir les següents mesures
de seguretat: Porteu roba i calçat adient (barret, mocador de coll, màniga llarga i pantalons llargs, roba de
cotó, taps a les orelles). Els adults es fan responsables
de la participació de menors a la festa.
L’organització adverteix els participants i el públic del risc
de l’activitat derivat de la utilització de material pirotècnic.
L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró, per protegir
els aparadors, a tots els comerciants que ho desitgin.
Els poden recollir els dies 22 i 23 de 10.00 a 13.00 hores
a la Plaça Major núm 3 (cal que comuniquin els metres
necessaris).
Més informació sobre la recollida als telèfons 639144253
i 938773200 (magatzem de manteniment).
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dilluns 26 . agost 2019
De 17.00 a 20.00 / Escola Agrària de
Manresa (Can Poc Oli)
Visites a la Manresa Desconeguda
La pedra seca a la riera de Rajadell i Serra
de Montlleó

Recorregut a peu resseguint les construccions de pedra
seca al final de la riera: terrasses i baixadors, barraques,
tines i cisternes i la imponent construcció del pou de glaç
de l’Obaga de l’Agneta.
Recorregut de 5 km per terreny desigual.
Cal portar calçat còmode, aigua i protecció pel sol i la
calor.
La visita s’inicia a l’Escola Agrària de Manresa (Can Poc
Oli)
S’hi pot arribar de dues maneres:
· En cotxe propi fins a l’aparcament de l’Escola Agrària
de Manresa
· A peu per als més avesats a caminar. Sortida a les 17h
des del Pont Vell. Recorregut total d’uns 9,5km.
Atenció!! Cal recollir el tiquet amb l’hora del torn de
visita amb antelació a l’Oficina de Turisme, des del divendres 23 d’agost (horari: de dimarts a dissabte, de 10
a 14h i de 17 a 19h; diumenge i dilluns, de 10 a 14h).
En cas de pluja continuada, l’activitat s’anul·larà.

19.15 / Plaça Sant Domènec
Body-Balance Ioga
Vine a endinsar-te en el món del ioga, taitxí i pilates amb
l’harmonia i el compàs d’una música que ens ajudarà a
fer una agradable sessió per enfortir, estirar i relaxar el
cos i la ment.
Organitza: Complex Esportiu de les Piscines Municipals de
Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Centre d’Estudis del Bages,
Centre Excursionista de
la Comarca del Bages,
Escola Agrària de Manresa, Institució Catalana
d’Història Natural, Meandre
i Fundació Turisme i Fires
de Manresa
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Em plau presentar-vos la nova
proposta gastronòmica de
l’Oller del Mas; cuina de
mercat acurada i basada en
productes de proximitat.
De manera temporal i fins a la
propera inauguració del nou
restaurant a la zona esportiva,
podreu gaudir aquesta nova
carta a les sales del castell,
inigualables pel seu encant i
vistes panoràmiques de
Montserrat.

Ctra. Igualada c-37z Km 91
08241 Manresa (Barcelona)
Restaurant: +34 93 835 28 82
info@ollerdelmas.com
ollerdelmas.com

Víctor Corchado
Xef de l’Oller del Mas

Bona festa major!

Celebrar la nostra

festa major

ve molt de gust

forndecabrianes.com

dimarts 27 . agost 2019
De 17.00 a 20.00 /Carrer Canonge
Montanyà
Visites a la Manresa Desconeguda
I la mort va caure del cel. El Refugi
antiaeri del Grup Escolar Renaixença

20.00 / Vestíbul de la Biblioteca del Casino
Inauguració de l’exposició de les obres
participants al concurs de fotografia Festa
Major 2018

Visita lliure al refugi i a l’exposició sobre els bombardeigs franquistes a Manresa a finals de la guerra civil
(1938/39), que dedica una especial atenció a les 35
víctimes mortals que van produir.
Entrada pel carrer del Canonge Montanyà, sota el pati
de l’escola Renaixença.
Per aquesta visita no cal recollir tiquet de torn perquè no
és visita guiada.

20.30 / Davant del local de la Colla de
Geganters de Manresa a Casa Caritat
Assaig a la fresca

Organitza: Foto Art Manresa

Assaig obert de les figures del conjunt geganter.
Organitza: Geganters de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Associació Memòria i Història de Manresa, Museu
Comarcal de Manresa i L’Arada creativitat social

19.00 / Plaça Sant Domènec
Teatre Mòbil presenta: Cösmix
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure.
Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix
de bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim aquí!

19.00 / Parc de l’Agulla
Body Art
Vine a viure l’experiència d’una classe de Body Art en un
entorn natural i a l’aire lliure a càrrec de diverses instructores de Manresa. Gaudeix del moviment en connexió
total amb l’entorn.
Organitza: Crossfit Manresa
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Orxata · Gelats i batuts · Granizats · Sorbets

Passeig Pere III, 10
Angel Guimerà, 46

El nostre secret rau en els ingredients que fem servir,
tots naturals, i en el procés d’elaboració artesanal

Ara també gelat sense llet. Perfecte per als al·lèrgics a la lactosa i per a vegans. Ja pots menjar el teu gelat sense preocupacions

Vine, balla
i menja;
Manresa està
de festa!
Bona Festa Major 2019

Més de 39 anys al teu costat
Espais privilegiats a les millors zones de Manresa
Plats d’alta qualitat amb els millors ingredients de la nostra terra
Restaurants acollidors i propers
Professionals al teu servei

dimecres 28 . agost 2019
De 17.00 a 20.00 / Entrada del recinte de
la Fàbrica Blanca
Visites a la Manresa Desconeguda
La Vermella i la Blanca: les fàbriques de
Sant Pau. Patrimoni industrial i retalls de
vida
Visita al recinte de les fàbriques Vermella i Blanca i
projecció del documental “Dues fàbriques, una colònia”,
on s’explicarà la història i valor patrimonial i social del
conjunt industrial.
Inici: a l’entrada del recinte de la fàbrica Blanca (Accés
des de la carretera d’Abrera a Manresa).
S’hi pot arribar de dues maneres:
· En cotxe propi fins a l’aparcament de la fàbrica Blanca
· A peu des de la Capella de Sant Marc-Pont Vell. Sortida
a les 17.30h amb acompanyament a càrrec del CECB.
Recorregut de 3 Km aproximadament d’anada i tornada
Cal portar calçat còmode, aigua i protecció per la calor.
Un cop a la Fàbrica Blanca, grups des de les 17h fins a
les 20h.
Atenció!! Cal recollir el tiquet amb l’hora del torn de
visita amb antelació a l’Oficina de Turisme, des del divendres 23 d’agost (horari: de dimarts a dissabte, de 10
a 14h i de 17 a 19h; diumenge i dilluns, de 10 a 14h).
En cas de pluja continuada, l’activitat s’anul·larà.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: AV Sant Pau, Pla de Desenvolupament Comunitari
de la FAVM, Centre d’Estudis del Bages, Centre Excursionista
de la Comarca del Bages i Fundació Turisme i Fires de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de la Sèquia

19.00 / Plaça Crist Rei
The Incredible Box

Què passaria si durant dècades i dècades es representés el mateix espectacle? Els actors canviarien, els
moviments en escena perdrien espontaneïtat i guanyarien sinceritat, potser serien més estrafolaris. S’afegirien
gestos propis que donarien un tempo diferent, com de
pel·lícula en blanc i negre que faria l’espectacle més absurd. El maquillatge perdria expressió però faria els gestos més ridículs. El vestuari perdria la brillantor del dia
de l’estrena però portaria a sobre el pas del temps que
ho faria més extravagant… Les escenografies adquiririen aquell to que només donen les representacions, els
anys, els camins i els aplaudiments rebuts.
The Incredible Box, l’espectacle més gran de tots els
temps es convertiria en… l’espectacle més estrafolari, absurd, ridícul i extravagant espectacle de tots els
temps.

20.00 / Basílica de la Seu
Una obra mestra del Barroc a Catalunya.
L’Assumpta amb tots els sants d’Antoni
Viladomat.
Conferència a càrrec del Dr. Francesc Miralpeix davant
de l’obra, per celebrar la seva tornada al temple després
de ser restaurada i exposada al Museu Comarcal.
Organitza: Basílica de la Seu

20.00 / Locals del Centre Històric
Tap’Antic 2019
Vine de Tapes al Barri Antic!
Beguda + Tapa 2,5€
Recorregut gastronòmic pel Centre Històric de la ciutat
Més informació dels establiments i les tapes
participants a les pàgines 55, 57 i 59 del programa

A càrrec de Cia La Tal
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dimecres 28 . agost 2019
20.30 / Plaça Sant Domènec
Zumba Vela FM
Master Class de Zumba: activitat participativa.
Organitza: Vela Club&Fitness

20.30 / Recorregut
Arriben els gegants!
Acompanyats dels grallers amb el “Toc d’Inici” cercavila
del conjunt geganter.
Recorregut: Pati de Casa Caritat, pl. Cots, c. Hospital,
c. Sant Andreu, c. Sobrerroca i pl. Major
Organitza: Geganters de Manresa

A continuació / Plaça Major
Assaig a la fresca

Assaig obert de les figures del conjunt
geganter
Organitza: Geganters de Manresa

A continuació / Plaça Major
Veredicte de la tapa guanyadora Tap’Antic
2019
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ls
Al servei de
manresans

40
A N Y S

Passeig Pere III, 49 - 08242 Manresa - Tel. 93 836 20 30
inllobsa@inllobsa.com - www.inllobsa.com

dijous 29 . agost 2019
De 17.00 a 20.00 / Capella de La Guia
Visites a la Manresa Desconeguda
L’estació del Nord i els ponts sobre el
Cardener: objectius militars durant la
Guerra Civil
Visita al refugi antiaeri de la Renfe, construït durant la
guerra civil davant l’amenaça de bombardejos per part
de l’aviació franquista. A l’interior de la capella de la Guia
s’explicarà els efectes de la guerra civil sobre el Pont
Vell i la història de la capella original i el seu trasllat amb
la construcció de la línia de tren.
Inici a la capella de la Guia. Grups cada 20 minuts
S’aconsella portar calçat còmode, aigua i protecció per
la calor.
Atenció!! Cal recollir el tiquet amb l’hora del torn de
visita amb antelació a l’Oficina de Turisme, des del divendres 23 d’agost (horari: de dimarts a dissabte, de 10
a 14h i de 17 a 19h; diumenge i dilluns, de 10 a 14h).
En cas de pluja continuada, l’activitat s’anul·larà.

aprèn a ballar sardanes. Vine a aprendre a ballar sardanes, a perfeccionar els aires o bé a comptar i repartir
amb un equip de monitors del Grup Sardanista Dintre el
Bosc. Obert a totes les edats. Recomanem portar calçat
còmode tipus càmping i/o espardenyes
A la Plaça Crist Rei amb el Grup de Dansa Cor de
Catalunya: Taller de danses amb balls finals de demostració

18.15 / Parc de l’Agulla - zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil, cada dia es farà una manualitat diferent
per emportar-vos mentre gaudiu d’un berenar a escollir
entre tres opcions
Preus: 4,5€ (adults acompanyats gratuït). Places limitades
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Associació Memòria i Història de Manresa, Arxiu
Comarcal del Bages, Centre d’Estudis del Bages, Fundació
Turisme i Fires de Manresa, RENFE-ADIF, La Seu de Manresa

De 18.00 a 20.00 / Places diverses
Vine a conèixer les entitats locals
Plaça Major / Xàldiga Taller de Festes tallers infantil on
es podrà tocar el tabal, tirar pirotècnia i fer-se fotos amb
els elements de la secció infantil
Plaça Europa / Amb els Geganters de Manresa: Miragegants, tallers infantils relacionats amb el món geganter.
A la Plana de l’Om / Amb la Colla Castellera
Tirallongues de Manresa: aprèn a fer castells
A la Plaça Fius i Palà / Amb l’Associació Cultural i
Recreativa Armats de Manresa: tallers infantils per
conèixer la Roma Imperial.
Al Passeig de Pere III (1r tram, davant centre cultural
Casino) / Amb el Grup Sardanista Dintre el Bosc:
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Avança,
Pressiona,
Recupera,
Continua.

Patrocinador oficial

www.construccions360plus.com

dijous 29 . agost 2019
19.00 / Jardins El Casino
Holi Festival -La festa de colors per a
públic familiar!

20.30 / Sala d’exposicions de la Casa Lluvià
Inauguració de l’exposició Diàlegs amb el
silenci, fotografies de Josep Xoy

Amb música de tots els estils, alegria, música i color.
Aconsellable anar vestits amb samarretes de color blanc
i roba vella que ja no traiem mai de l’armari.

De dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h fins al 21 de
setembre.

19.30 / Espai 7 del Centre Cultural El
Casino
Inauguració i veredicte del 89è Concurs
Exposició d’Artistes Manresans

22.00 / Plaça Major
El Cor en Dansa

Organitza Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya

A càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i centre cultural el Casino

19.30 / Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants
Maurici, Fruitós i Agnès

Organitza: Grup de Dansa Cor de Catalunya

22.00 / Passeig Pere III – davant del Centre
Cultural el Casino
39a Ballada de Sardanes al Cor de
Catalunya
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa
Organitza: Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del
Bages

20.00 / Sala Exposicions del Centre
Cultural El Casino
Inauguració de l’exposició:
Alfred Figueras. 120 aniversari

22.30 / El Sielu
XX Festival de Blues

Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·labora: Ajuntament de Sant Fruitós del Bages

20.30 / Plaça Sant Domènec
XXIV Vine a ballar!
Classe de ball per a tothom amb ritmes llatins: txa-txatxa, bachata, merengue, mambo, salsa, kizomba, rock...,
exhibicions de ball a càrrec de les parelles de l’escola
de ball Swing Manresa, dirigida per Jesús Rubio i ball de
Festa Major amb el músic - cantant “Raül”.

A càrrec de Red Rombo “Two man band”
“Lere” Mases: veu, guitarra i percussió
“Little” Jordi: contrabaix i harmònica
Red Rombo defensen un repertori de temes propis en
castellà i anglès amb alguna versió que va des del R’n’R,
R&B i pop rock d’una forma molt particular i original que
no deixarà ningú indiferent.
Entrada gratuïta
Organitza: El Sielu

Organitza: Escola de ball Swing Manresa

/ 25 /

C. SANT JOAN BAPTISTA LA SALLE, 13
MANRESA

divendres 30 . agost 2019
De 18.00 a 00.30 / Jardins del Casino
Food & Fun

19.00 / Plaça Crist Rei
“Donem-li una volta al cos”

Gastronomia i diversió familiar. Food trucks amb diferent
tipus de cuina, actuacions musicals, màgia, kids... Les
tardes-vespres de la Festa Major en família.

A càrrec de Xiula
Animació infantil. “Donem-li una volta al cos” és el nom i
el leitmotiv de l’espectacle en el que transversalment es
viuen valors i emocions. Proposem compartir, conviure,
explorar, estar presents tenir la capacitat de mirar dins
i també estimar l’entorn, la societat, el planeta, sempre
rient i gaudint!. En l’espectacle es combina música,
dinàmiques, jocs i sentit de l’humor per fer participar i
ballar petits i grans.

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil, cada dia es farà una manualitat diferent
per emportar-vos mentre gaudiu d’un berenar a escollir
entre tres opcions.
Preus: 4,5€ (adults acompanyats gratuït). Places limitades

19.30 / Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador
Tríduum de pregària als Cossos Sants
18.30 / Camp de Futbol Mion-Puigberenguer Maurici, Fruitós i Agnès
Inauguració de la gespa artificial del camp 20.00 / Plaça Sant Dòmenec
de futbol Mion-Puigberenguer
Festa Major Electrònica Infantil by
19.00 / Camp de Futbol Mion-Puigberenguer Manrusionica Buffetlibre
Organitza: Manrusionica

Torneig de Futbol Interbarris Manresa
2019

19.00 UE Balconada-FC Pirinaica (grup B)
19.40 FC Pirinaica-CF Pare Ignasi Puig (grup B)
20.20 CF Pare Ignasi Puig-UE Balconada (grup B)
21.00 UE Sant Pau Manresa-CE Manresa (grup A)
21.40 CE Manresa-Gimnàstic Manresa (grup A)
22.20 Gimnàstic Manresa-UE Sant Pau Manresa (grup A)
Partits de 30 minuts
Coorganitzen: Delegació Bages, Berguedà-Cerdanya de la
Federació Catalana de Futbol Cerdanya, i Ajuntament de Manresa. Acull el torneig FC Pirinaica a les instal·lacions del Camp
Municipal de Futbol Mion Puigberenguer.

19.00 / Pavelló del Pujolet
Partit Torneig Internacional Juvenil

20.00 / Espai d’Art Cercle Artístic
(c. Barreres, 1)

Inauguració de l’exposició: “Making of.
Una intervenció artística” d’Anna Cayuela
Organitza: Cercle Artístic de Manresa

20.45 / Pavelló del Pujolet
41è Trofeu Les Codines de Futbol Sala
(presentació de la 1a Plantilla)
Manresa Inter- Movistar B
Organitza: Club Manresa Futbol Sala

Manresa Inter- Movistar B
Organitza: Club Manresa Futbol Sala
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divendres 30 . agost 2019
21.00 / Plaça Sant Domènec
Festa Major Electrònica by Manrusionica

22.00 / Plaça Major
Tradidansa 2019

Alcaina (de 21.00 a 00.00 h)
Maadrassoo (00.00 a 03.00 h)

Espectacle de dansa d’arrel tradicional amb ballada
conjunta de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del
Bages i el Ballet Joventut de Perpinyà.

Organitza: Manrusionica

Organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

21.00 / La Ben Plantada (Bonavista)
Gegantnit!
Recorregut: pg. Pere III, pl. Onze de Setembre, pg. Pere
III, pl. Espanya, pg. Pere III, pl. Crist Rei
Amb la participació dels Gegants del Poble Nou, Gatzara
Fot-li Foc i Gegants de Manresa
Organitza: Geganters de Manresa

22.00 / Plaça Crist Rei
Ball de Gralles

22.30 / El Sielu
XX Festival de Blues
A càrrec de Johnny “Big Stone” & The Blues Workers
Johnny “Big Stone”: guitarra i veu
Little Jordi: contrabaix i harmònica
Reginald Vilardell: bateria
Un trio de blues en la seva màxima expressió.
Entrada gratuïta
Organitza: El Sielu

Vine a ballar al so de les gralles
A càrrec dels Grallers dels Geganters de Manresa

22.30 / Plaça Europa
Ballada de Swing amb el grup MiratJazz

Organitza: Geganters de Manresa

Organitza: Bon Hop de Swing

A continuació
Cercavila Gegantnit
Recorregut: c. Àngel Guimerà, c. Sant Joan Baptista de
la Salle, c. Infants, pl. Infants, c. Puigterrà de Dalt, pl.
Lladó i c. Verge de l’Alba

22.00 / Bar Plaça (pg. de Pere III, 3r tram)
Sopar - ball de Festa Major

23.00 / Plaça Crist Rei
Bluebell Duet
Guanyadors Llumplugged 2019
Laura Poulain i Enric Sans formen Bluebell Duet. Un
projecte on es mouen entre diversos estils, passant pel
jazz, el pop i la bossa nova.

Amb Joan Vilandeny

24.00 / La Plana de l’Om
The Papas&The Popos

22.00 / Quiosc del mig – Xaloc (pg. de Pere
III, 1r tram)
Viu la festa ballant

Són una banda en el sentit més profund de la paraula.
Bateria, percussió, baix, dues guitarres, teclat, trombó,
saxo, trompeta i dues veus, que ens presenten els hits
del rock, del punk I de l’ska de tots els temps. Un tribut
al directe, a la música de ball, a les matinades, a cridar
la lletra d’una cançó amb un got de pàstic amb la mà
aixecada, desafiant les lleis de la física newtoniana.

Organitza: Diesa Restauració

Amb Jordi Soler

Organitza: Diesa Restauració
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Àngel Guimerà, 39
Tel. 93 872 23 71
MANRESA

dissabte 31 . agost 2019
A partir de les 09.00 / Ateneu les Bases
3X3 de Festa Major

10.00 / Pavelló del Pujolet
Torneig Internacional Juvenil

Organitza: AE La Salle Manresa

10.00 Mataró-Sant Julià
11.45 FC Barcelona-Natació Sabadell
13.30 Industrias Santa Coloma-Sant Julià Andorra
16.00 El Pozo Múrcia-AE Les Corts
18.00 Manresa-Sporting de París

10.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Sèquia i esmorzar exprés
Esmorzar i visita guiada en què descobrirem la història
i les curiositats d’aquest canal medieval. Recorrerem
l’últim tram del parc de l’Agulla al Mas de Sant Iscle.
Preus: 6€ / 4,5€ jubilats i carnet jove / 3€ menors de 12
anys
Inscripcions prèvies a: cvisitants@parcdelasequia.cat
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

10.00 / Parc de Can Font
La Festa de l’Aigua i les bombolles
Vine a gaudir en família d’una matinal de jocs d’aigua i
sabó per a nens i nenes en un indret amb arbres i natura
dins la ciutat. Hi trobaràs una sorpresa!
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

De 10.00 a 14.00 / Centre d’Interpretació
Medieval del Carrer del Balç (Baixada del
Pòpul, s/n)
Vuitè aniversari del carrer del Balç
Amb motiu de la Festa Major i del vuitè aniversari del
Centre d’Interpretació Medieval del Carrer del Balç,
gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona.
Sense reserva prèvia. Més informació: 938721466 o
carrerdelbalc@ajmanresa.cat.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

Organitza: Club Manresa Futbol Sala

11.00 / Oficina de Turisme (Plaça Major, 10)
Visita guiada “Manresa, Cor de Catalunya”
Descobreix els secrets sobre el paisatge, el patrimoni i el
comerç de la ciutat seguint un recorregut que ens porta
a la Basílica de la Seu, el Centre Històric de Manresa, el
carrer del Balç i la part modernista de la ciutat.
Inici de recorregut a l’Oficina de Turisme.
Preu: 8€ tarifa general / 7,20€ tarifa reduïda
Reserva anticipada: Oficina de Turisme, 938784090 i
www.manresaturisme.cat
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

12.30 / Saló de Sessions de l’Ajuntament
Pregó Institucional
A càrrec de Jordi Cruz Mas, cuiner i xef del restaurant
ABaC
L’acte finalitzarà amb la intervenció musical de l’Orfeó
Manresà.

17.00 / Estadi Municipal del Congost (zona
annexa al Pavelló)
Manbike 3h
3 Hores de Resistència en BTT
Organitza: Esport Ciclista Manresà
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dissabte 31 . agost 2019
De 17.00 a 20.00 / Centre d’Interpretació
Medieval del Carrer del Balç (Baixada del
Pòpul, s/n)
Vuitè aniversari del carrer del Balç
Amb motiu de la Festa Major i del vuitè aniversari del
Centre d’Interpretació Medieval del Carrer del Balç,
gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona.
Sense reserva prèvia. Més informació: 938721466 o
carrerdelbalc@ajmanresa.cat.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

17.00 / Saló de Sessions de l’Ajuntament
Recepció dels grups participants en la
XXXIV Oreneta d’Or Ciutat de Manresa
Agrupación Folklórica Limonar del Llano de Brujas
(Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La Rioja) i Casal
Cultural de Dansaires Manresans.

17.20 / Vestíbul de la planta baixa de
l’Ajuntament
Lliurament dels rams a la geganta, la
pubilla i la gegantona
17.30 / Camp Municipal de Futbol MionPuigberenguer
Torneig de Futbol Interbarris Manresa
2019
17.30 C. Gimnàstic Manresa-CE Manresa (femení)
18.15 CE Manresa-FC Pirinaica (femení)
19.00 FC Pirinaica-C. Gimnàstic Manresa (femení)
A les 20.00 final Masculí 1r grup A-1r Grup B
Partit 45+45
Organitzen: Delegació Bages-Berguedà-Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol i Ajuntament de Manresa. Acull el
torneig FC Pirinaica

17.30 / Plaça Major
Tronada Manresana
A càrrec de Pirotècnia Tomàs

A continuació
Cercavila Popular
Recorregut: Pl. Major, c. Sant Miquel, La Plana de l’Om,
c. Born, pl. Sant Domènec, c. Guimerà, pg. Pere III, c.
Nou, c. Sant Miquel, Plaça Major
Participants: Trabucaires del Casal Cultural de Dansaires Manresans i Trabucaires de Castellar del Riu · Grup
participants en la XXXIV Oreneta d’Or Ciutat de Manresa: Escola de Dansa del Casal Cultural de Dansaires
Manresans · Agrupación Folklórica Limonar del Llano
de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La
Rioja)9 · Pubilla i Hereu de la ciutat 2019 · Xàldiga Taller
de Festes · Geganters i grallers del Poble Nou · Colla
Gegantera del Passeig Torroja de Tarragona · Geganters
i grallers de Manresa · Colla Castellera Tirallongues de
Manresa
L’organització adverteix les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial
la gent gran i els infants, que adoptin mesures de
protecció en els actes en els quals participin els
trabucaires.

De 18.00 a 00.30 / Jardins del Casino
Food & Fun
Gastronomia i diversió familiar. Food trucks amb diferents tipus de cuina, actuacions musicals, màgia, kids...
Les tardes-vespres de la Festa Major en família

18.00 / Kursaal-Sala Gran
Alguns neixen estrellats
Amb Joan Pera i David Olivares
Preu: 20€ (18€ amb carnet de Galliner, menors de 25
anys i majors de 65 anys)
Organitza: MEES-El Galliner
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dissabte 31 . agost 2019
De 18.00 a 01.30 / MMF, Muralla
Market&Food
Food Trucks i Market a la Muralla

20.00 / Plaça del Carme
Ball de danses d’arreu del món
A càrrec de Ball’Al Kor

Productes diversos es barregen amb food trucks al llarg
de tota la Muralla.

Organitza: Tradiball en Dansa

Taller infantil, cada dia es farà una manualitat diferent
per emportar-vos mentre gaudiu d’un berenar a escollir
entre tres opcions.
Preu: 4,5€ (adults acompanyats gratuït). Places limitades

L’estendard de la Societat Coral Castalia. El segle XIX,
Josep Anselm Clavé va fundar els cors masculins que
coneixem com a Cors de Clavé per tal d’elevar la cultura
dels obrers mitjançant la música i el cant.
Presentació a càrrec d’Oriol Pérez, musicòleg i
assagista.
Cloenda amb l’actuació de la Coral manresana Lupulus
Emsembla.

20.00 / Museu Comarcal de Manresa
18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils Descobertes. Coneix el fons ocult del
Berena i crea a l’Agulla
museu

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

18.30 / Plaça Major
Arribada de la cercavila i balls populars

Organitza: Associació per al Museu Comarcal de Manresa i
Museus de Manresa

19.00 / Plaça Porxada
Concert de Festa Major

21.30 / Plaça Major
Mostra del Correfoc

A càrrec de l’Orquestra Principal de la Bisbal

Hi haurà una pantalla per poder seguir la mostra.

19.00 / Plaça Crist Rei
Back 2 Classics

Organitza: Xàldiga Taller de Festes

Planeta Trampolí proposa un espectacle de llit elàstic
fresc, porper i intim per a tota la família o el circ més
clàssic es fusiona amb cultures urbanes a través del ball,
la múica i l’art Turntablish.
Intèrpret i acròbata: Angel de Miquel Garcia.

19.30 / Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants
Maurici, Fruitós i Agnès

22.00 / Bar Plaça (pg. de Pere III, 3r tram)
Ball de Festa Major
Amb Jordi Bruch

Organitza: Diesa Restauració

22.00 / Quiosc del mig – Xaloc (pg. de Pere
III, 1r tram)
Ball de Festa Major
Amb Jordi Soler

Organitza: Diesa Restauració
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Coca-Cola, el disc vermell i l'ampolla contour son marques registrades de The Cola-Cola Company.

LA CULTURA
ES GAUDEIX MÉS
AMB COCA-COLA

dissabte 31 . agost 2019
22.30 / El Sielu
XX Festival de Blues

A continuació
Banda Neón

A càrrec de Big Mama Montse&Sister Marion
Big Mama Montse: veu
Sister Marion: Piano elèctric

Una nit de festa no es pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga el llum de sempre, encén el lila de la Banda
Neon i benvinguts a una gresca en què no hi ha res impossible. Els Neon ofereixen un concert brillant i esplendorós de dues hores i mitja de versions, que frueix entre
els temes mítics de la música disco dels 80’s, la millor
rumba i rock de tots els temps i, fins i tot, pel reggeton i
trap més actual. Banda Neon són una colla d’il·lumitats
amb un tacte exquisit per a servir el repertori dels altres
com si fos seu i potenciar-lo com si fossin els números u
actuals de les radio fórmules actuals. Un espectacle que
acumula tots els bons adjectius i per a tots els públics.
No et quedis a palpentes i gaudeix-los!

Organitza: El Sielu

23.00 / Plaça Porxada
Ball amb la Principal
Amb l’Orquestra Principal de la Bisbal

23.00 / Plaça Sant Domènec
Itaca Band
Autèntics referents de la música mestissa, Itaca Band
converteix els seus directes en festes huracanades on
no hi ha ni un instant per al repòs. Nou disc: “La lengua
de los pájaros” (Halley Records 2019).

23.00 / Plaça Major
XXXIV Oreneta d’Or Ciutat de Manresa
Amb la participació de Agrupación Folklórica Limonar del
Llano de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño
(La Rioja) i Casal Cultural de Dansaires Manresans .
Organitza: Casal Cultural de Dansaires Manresans

24.00 / Plana de l’Om
Mon Dj
Torna a La Plana de l’Om amb els seus nous èxits.
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diumenge 1 . setembre 2019
8.00 / Barri Antic, inici al pati de Casa
Caritat
Toc de Matinades de Festa Major

10.30 / De la Plaça Major a la Seu
Seguici de la Festa Major
10.45 / Davant de la Basílica de la Seu
Plantada de la Imatgeria

Organitza: Grallers dels Geganters de Manresa

9.30 / Club Tir Precisió Manresa
(c. Edison, 31. Pol. Ind. Bufalvent)
Tirada especial F-Class Festa Major
Trofeu de Festa Major
Organitza:Club Tir Precisió Manresa

10.00 / Estadi Municipal del Congost (zona
annexa circuït de ciclisme)
Copa Catalunya Infantil BTT Manbike
Organitza: Esport Ciclista Manresà

De 10.00 a 14.00 / Centre d’Interpretació
Medieval del Carrer del Balç (Baixada del
Pòpul, s/n)
Vuitè aniversari del carrer del Balç
Amb motiu de la Festa Major i del vuitè aniversari del
Centre d’Interpretació Medieval del Carrer del Balç,
gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona.
Sense reserva prèvia. Més informació: 938721466 o
carrerdelbalc@ajmanresa.cat.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

De 10.15 a 11.00 / Ateneu les Bases
Masterclasse d’Aqua Dance
Vine a gaudir amb nosaltres de la Festa Major de Manresa i que el ritme no pari!
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Ateneu Les Bases
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Tardor 2019

LA NOVA PROGRAMACIÓ US ESPERA!

BALKAN PARADISE
ORCHESTRA
Cicle d’Arrel

PACO IBÁÑEZ

L’ÚLTIM INDI

15 de setembre

20 de setembre

50 anys Olympia de París

amb Eduard Costa

14 de setembre

UNA GOSSA EN
UN DESCAMPAT
de Clàudia Cedó

ISMAEL SERRANO

JERUSALEM

25 d’octubre

26 i 27 d’octubre

‘Todavía’

de Jez Butterworth

AIXÒ JA HO HE
VISCUT

VÍCTOR ULLATE
BALLET

6 d’octubre

19 d’octubre

de J. Priestley

amb Míriam Iscla

de Sarah Ruhl

8 de novembre

LA TENDRESA
d’Alfredo Sanzol

23 i 24 de novembre

22 de novembre

ORGANITZA

30 anys de dansa

SHIRLEY VALENTINE L’HABITACIÓ
amb Mercè Arànega
DEL COSTAT
31 d’octubre

20 d’octubre

ABANS QUE ES
FACI FOSC

BONA
FESTA
MAJOR!

CINCO HORAS
CON MARIO
amb Lola Herrera

30 de novembre

AMB EL SUPORT DE

PATROCINA

EL TRENCANOUS

SIMFONOVA - 3

22 de desembre

29 de desembre

State Ballet of Georgia

amb Marcel Gorgori

diumenge 1 . setembre 2019
11.00 / Torre Lluvià (Camí de Rajadell, s/n) 12.30 / De la Seu a la Plaça Major
Visita guiada “Torre Lluvià, una joia
Arribada del Seguici de Festa Major
recuperada del modernisme”
A continuació / Plaça Major
Cada diumenge, pots descobrir la història i la recent reBallada de la Imatgeria de Manresa
modelació de la Torre Lluvià, obra d’Ignasi Oms, també,
coneguda com a Vil·la Emília, i gaudir de l’Anella Verda
que envolta Manresa.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

11.00 / Col·legiata Basílica de Santa Maria
de La Seu
Missa Solemne
Presidida per Monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic.
La Capella de Música de la Seu interpretarà Missa In
Honorem St. Ignatius, el gradual Corpora Sanctorum i
els Goigs dels Cossos Sants, de Miquel Augé i Vila, amb
acompanyament d’orgue a càrrec de Marcel Martínez,
sota la direcció de Mireia Subirana.

D’11.45 a 12.15 / Plaça Major
Assaig popular i participatiu del ball de La
Bolangera i el ball del Rossinyol

Amb la Cobla Ciutat de Manresa

A continuació
Ballada popular del ball de La Bolangera i
el ball del Rossinyol i Ballada de sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Manresa
Un sentiment de Dolors Viladrich Pascual i La Llum que
portes dins de Joan Lázaro Costa per a Manresa, Cor de
Catalunya. Bateguem amb la sardana.
Amb la col·laboració de: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural
del Bages

18.00 / Kursaal-Sala Gran
Alguns neixen estrellats
Amb Joan Pera i David Olivares
Preu: 20€ (18€ amb Carnet de Galliner, menors de 25
anys i majors de 65 anys)

Organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

Organitza: MEES-El Galliner

12.00 / La Plana de l’Om
Diada Castellera

18.00 / Plaça Major
Festival de la Casa de Andalucia Manresa

Castellers de Terrassa, Bordegassos de Vilanova i la
Colla Castellera Tirallongues de Manresa.

Actuacions artístiques amb quadres de ball, escola de
guitarra, cançó espanyola i Coro rociero

Organitza: Colla Castellera Tirallongues

Organitza: Casa de Andalucia de Manresa

12.00 /Auditori Plana de l’Om
Paraules vives al vent que passa

18.00 / Plaça Europa
Danses d’arreu del món

Recital de poemes de Miquel Martí i Pol
Preu entrada: 10€

Amb la col·laboració de Tradiball Endansa

Amb l’actuació del grup Berguedana de Folklore Total

Organitza: MEES-Kursaal

/ 39 /

diumenge 1 . setembre 2019
18.00 / Teatre Conservatori
Rodamons Rodasons

22.00/ Quiosc del mig-Xaloc (pg. de Pere
III, 1r tram)
Ball de Festa Major al Passeig

Danses d’arrel.
A càrrec d’Associació per a la dansa Estudi Folk

Organitza: Diesa Restauració

Organitza: Associació per a la dansa Estudi Folk

22.00 / Bar Plaça (pg. de Pere III, 3r tram)
Ball de saló a ritme de Festa Major

De 18.00 a 00.30 / Jardins del Casino
Food & Fun
Gastronomia i diversió familiar. Food trucks amb diferents tipus de cuina, actuacions musicals, màgia, kids...
Les tardes-vespres de la Festa Major en famÍlia.

De 18.00 a 21.00 / Parc de l’Agulla
Infla’t de jugar al Parc de l’Agulla
Joc familiar: Joc interactiu per parelles. Ideal per jugar
entre pares i fills.
Ludoteca: amb jocs de psicomotricitat, joc simbòlic,
construcció, pre-esport, tallers, mini-inflable. Per a nens
d'1 a 5 anys
Rocòdrom inflable: amb preses grans per tal que els
nens s’iniciïn a l’escalada. Edat recomanada de 5 a 14
anys.
Futbol-bombolla: partits de futbol a l’interior d’una bombolla inflable. Edat recomanada a partir de 6 anys.
Supertobogan inflable: per reviure el descens d’esquí
els nens hauran de pujar per les escales i tirar-se pel
gran tobogan. Edat recomanada de 4 a 12 anys
Inflable decorat amb motos, per nens de 2 a 6 anys
A càrrec de Players Sport i gestió

22.00 / Parc de l’Agulla
El Piromusical del Cor de Catalunya
Amb veu de dona
A càrrec de Pirotècnia Tomás

Amb Josep Sáez

Organitza: Diesa Restauració

23.30 / Plaça Sant Domènec
Doctor Prats
El nou disc de Doctor Prats és un reflex perfecte del moment actual com a grup i també com a poble. Una aturada per mirar enrere i poder seguir endavant. Musicalment, aquest disc és una explosió festiva però diferent
de tot el que havien fet fins ara, un disc que explora fins
al final una multitud d’estils sense cap prejudici.
Una proposta optimista, lluminosa, però alhora realista i
crítica, en la qual l'electrònica segueix ben vigent. Venim
de lluny relata una història d’un grup que porta tres anys
a la carretera.

A continuació
Dalton Bang versions
Els Dalton Bang són una colla de músics que convergeixen en un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats
de Catalunya per a deixar la seva població exhausta
de festa. El seu botí és la teva alegria. Us atracaran la
cintura amb una nit plena de balls i les orelles a base de
bona música, que va des dels hits dels anys 70, fins a
la patxanga més actual. Els Dalton no són delinqüents,
però sí uns dels personatges més buscats. I és que
quan te’ls trobis dalt d’un escenari, no els deixaràs pas
escapar.
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dilluns 2 . setembre 2019
De 10.00 a 14.00 / Museu de la Tècnica
Portes obertes al Museu de la Tècnica

18.00 / Kursaal-Sala Gran
The Beatles Tribute

Diumenge de Festa Major obrim les portes del Museu de
la Tècnica a tothom.
Entrada gratuïta

Amb RubberSoul&Friends
Amb Jordi Ribot, Carles Ladron de Guevara, Joan Fons,
Jordi Vendrell i Edu Puigrodon
Preu: 15€ (10 € amb Carnet de Galliner i majors de 65
anys i 12€ menors de 25 anys)

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

De 10.00 a 14.00 / Centre d’Interpretació
Medieval del Carrer del Balç (Baixada del
Pòpul, s/n)
Vuitè aniversari del carrer del Balç

Organitza: MEES-El Galliner

De 18.00 a 21.00 / Plaça Crist Rei
Balls en línia

Amb motiu de la Festa Major i del vuitè aniversari del
Centre d’Interpretació Medieval del Carrer del Balç,
gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona.
Sense reserva prèvia. Més informació: 938721466 o
carrerdelbalc@ajmanresa.cat.

Organitza: Associació de Country i Line Dance 7de Ball

Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

Música tradicional per a públic familiar.
Diversió per a tota la família!!

19.00 / Sant Dòmenec
Pep López i Sopars de Duro presenten
Folkids

11.00 / Torre Lluvià (Camí de Rajadell, s/n)
Visita guiada “Torre Lluvià, una joia
20.15 / Auditori Plana de l’Om
recuperada del modernisme”
Cinema: La revolta dels contes
Cada diumenge, pots descobrir la història i la recent
remodelació de la Torre Lluvià, obra d’Ignasi Oms, també
coneguda com a Vil·la Emília, i gaudir de l’Anella Verda
que envolta Manresa.
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

Pel·lícula recomanada per infants a partir de 7 anys
Preu entrada: 3,00€.
Organitza: Petit Cine Club Manresa, (Ajuntament de Manresa,
Imagina’t i Cine Club Manresa)

21.30 / Bar Plaça (pg. de Pere III, 3r tram)
Ball de cloenda

11.00 / Basílica de Santa Maria de la Seu
Missa Conventual
En sufragi pels manresans i manresanes difuntes, concelebrada pels canonges i altres preveres de la ciutat,
cantada per la Capella de Música de la Seu i fidels.

A càrrec de Joan Vilandeny
Organitza: Diesa Restauració

21.30 / Quiosc del mig - Xaloc (pg. de Pere
III, 1r tram)
12.30 / Passeig Pere III (Restaurant Passeig) Ball de cloenda
Concert -Vermut de Festa Major
Organitza: Diesa Restauració
Amb la Cobla Ciutat de Girona

Organitzen: Grup Sardanista Nova Crida i Diesa Restauració
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dilluns 2 . setembre 2019
21.30 / Recorregut
Correfoc de Manresa
Pl. Major, c. Sant Miquel, c. de les Piques, pl. d’en
Creus, c. Arbonés, pl. Montserrat, c. Santa Maria, pl.
Gispert, c. Vilanova, La Plana de l’Om, c. Nou, c. Metge
Planas, pl. Pedregar, c. Pedregar, pl. del Carme, c. Cap
del Rec i pl. Major
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

Mesures de seguretat a seguir pels veïns:
- Allibereu el carrer de qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del Correfoc: torretes amb plantes,
taules, cadires, bosses d’escombraries, etc.
- Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc.
- Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu totes les obertures de les cases per impedir que hi
entrin coets o guspires, que podrien causar un incendi.
- Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals, que també es podrien encendre.
- No llanceu aigua als participants del Correfoc, encara
que us en demanin. Així, evitarem que la pólvora es
mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada en
lloc de cremar-se
- Protegiu els vidres dels aparadors de les botigues amb
cartrons en cas de no disposar de persiana metàl·lica.
L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró per protegir
els aparadors a tots els comerciants que ho desitgin. Es
poden recollir els dies 22, 23, 29 i 30 d’agost, de 10.00 a
13.00 hores a la Plaça Major núm. 3 (cal que comuniquin
els metres necessaris). Més informació sobre la recollida als telèfons 639144253 i 938773200 (magatzem de
manteniment).
Mesures de seguretat per a les persones que segueixen el correfoc:
- Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el Correfoc
i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels
serveis d’ordre.
- No feu cadenes de més de tres persones.

- A les places, cal girar en sentit invers a les agulles del
rellotge.
- No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no
agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
- Porteu roba i calçat adients: roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba i sabates que deixin la menor part possible del cos sense
cobrir.
- Si se us encén la roba, llanceu-vos a terra i rodoleu-hi
per apagar les flames. No correu, ja que les flames
s’escamparien i serien més virulentes.
- Si patiu alguna lesió ocular, netegeu-la amb aigua
abundant i adreceu-vos al punt d’assistència sanitària
més proper.
- Espereu la comitiva del Correfoc en carrers amplis. No
demaneu aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades. També, evitarem que la pólvora es mulli i exploti
en lloc de cremar-se.
- No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o
contenidors del material pirotècnic.
- En cas d’un accident greu, hem de facilitar l’accés als
equips d’emergència i seguir les instruccions del cap
de Correfoc o dels grups d’ordre.
- No es permet la participació de menors de 12 anys, ni
portar canalla sobre les espatlles o assistir al correfoc
en cotxet.
- Tot el públic participant és responsable, en primer i únic
terme, dels accidents que pugui patir al Correfoc.

00.30 / Plaça Major
Ball del Correfoc, amb Hey Pachucos!
Més de dues hores de festa, música i espectacle "gamberro" fa de Hey Pachucos una bona opció pel ball del
Correfoc. Després d’una experiència de més de 7 anys
als escenaris el grup ha trobat la fórmula perfecta de la
festa: cançons enganxoses i una energia imparable.

Final de festa amb DJ Ferry B
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dilluns 2 . setembre 2019
Recorregut del Correfoc de Manresa
pl. Major
c. Cap del Rec

c. Sant Miquel

pl. del Carme

c. de les Piques

c. Pedregar

pl. d’en Creus

pl. Pedregar

c. Arbonés

c. Metge Planas

pl. Montserrat

c. Nou

c. Santa Maria

La Plana de l’Om

pl. Gispert
c. Vilanova

Mesures de seguretat per a les persones que segueixen el correfoc
Porteu roba i calçat adients: roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba i
sabates que deixin la menor part possible del cos sense cobrir.
Porteu ulleres per protegir el ulls. Si patiu alguna lesió ocular, netegeu-la amb aigua abundant i adreceuvos al punt d’assistència sanitària més proper.
No es permet la participació de menors de 12 anys, ni portar canalla sobre les espatlles o assistir al
correfoc en cotxet.
Tot el públic participant és responsable dels accidents que pugui patir al Correfoc.
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Bona
Fibra
Major
Connecta amb la festa i amb les nostres tarifes
Entra a fibracat.cat o truca gratis al 1711

Punt Lila
La carpa del Punt Lila és un espai
professional d’informació, atenció,
prevenció i acompanyament
davant de les agressions sexistes i
LGTBIfòbiques que es puguin
produir en els espais d’oci nocturn
durant la Festa Major.
Horaris:
Divendres 30 d’agost de 23.30 a 3.30 h
a la Plana de l’Om.
Dissabte 31 d’agost de 23.30 a 3.30 h
a la Plana de l’Om.
Diumenge 1 de setembre de 23.30 a 3.30 h
a la Plana de l’Om.
Dilluns 2 de setembre de 00.30 a 4.30 h
al C/ St Miquel 12 (alçada del Forn de pa Montlló).
Contactes d’interès:
900 100 120 Servei d’Atenció contra la violència
masclista (24 hores).
016 Servei telefònic d’informació i assessorament
jurídic en matèria de violències masclistes.
112 Emergències. Servei públic d’accés universal.
938752310 Servei d’Informació i Atenció a les dones
Montserrat Roig de Manresa (de dll a dv de 9 a 14 h).
938752310 Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI
de Manresa (de dll a dv de 9 a 14 h).

#estimalanitmanresa

Sigues protagonista, tu decideixes com vols viure la nit!
Etiqueta les teves imatges #estimalanitmanresa

Àngels de nit
Carpa informativa coordinada per
professionals experts en promoció
d’espais d’oci nocturn saludable.
S’hi podrà trobar material
informatiu sobre el consum
responsable de substàncies i els
riscos associats al consum.
Horaris:
Divendres 30 d’agost de les 23.30 a les 03.30 h
a la Plana de l’Om.
Dissabte 31 d’agost de les 23.30 a les 03.30 h
a la Plana de l’Om.
Diumenge 1 de setembre de les 23.30 a les 03.30 h
a la Plana de l’Om.
Dilluns 2 de setembre de les 00.30 a les 04.30 h
a la Placeta llibreria Roca.
Contactes d’interès:
112 Emergències. Servei públic d’accés universal.
061 Sistema d’Emergències Mèdiques.

#estimalanitmanresa

Sigues protagonista, tu decideixes com vols viure la nit!
Etiqueta les teves imatges #estimalanitmanresa
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"EMPANADILLA"
FARCIDA

Cresta farcida de tomàquet,
formatge i alfàbrega

Tapada
Begu B

BAR MOE’’S

C. Joc de la Pilota,9

SARDINA
AMB "TAPENADE"

Sardina fumada amb
"tapenade" de tomàquets secs

BAR PARDAL
C. Vilanova, 28

TORRADA DE CARN

Torrada de carn adobada
amb guarnició

BAR TONI’S
Pl. Major,16

Dimecres 28 d’agost

PASTÍS DE SALMÓ

Pastís de salmó, tonyina,
pernil dolç, formatge, enciam,
tomàquet i maionesa

A partir de les 20.00h

BONATERRA
C. del Carme, 24

BARQUETA DE PANXETA
CONFITADA

Imprescindible utilitzar
un got reutilitzable

Pa de coca muntada
amb cansalada confitada
i brotxeta de verdures
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EL GOLUT

CAL BISBE
Pl. Valldaura, 1

Pl. del Carme, 2-3

MINIBURGER BISBE

"EMPANADILLA"
HONDURENYA

Miniburger de vedella amb
sobrassada de Mallorca i
ou de perdiu

Cresta de blat de moro farcida
de carn i vegetals

EL GRANER

CHOCOLA’’J

C. Sobrerroca, 14

C. Sant Miquel, 25

PANET DE XISTORRA
AMB PEBROT I
CEBA CRUIXENT

VOL-AU-VENT
MULTICOLOR

Vol-au-vent farcit de crema
amb fruita i banyat de
xocolata calenta

Panet de forn artesà amb
xistorra, pebrot verd fet
al forn i ceba cruixent

2 DE SUSHI
C. Sobrerroca
(Pou de la Gallina)

EL VERMELL

MAKI CRUIXENT

BOMBA DE BACALLÀ
AMB OLIVADA

C. de les Piques, 3

Maki de salmó amb
maionesa cruixent

Bacallà i olivada

DO UT DES

LA CASA DELS
PERNILS

Pl. Major,19

MEDITERRÀNIC

Pa de coca cobert d’hummus
de cigró, escames de sal, oli
d’oliva verge extra i pebre
vermell; acabat amb tomàquet
especiat i oliva negra d’Aragó.
Apte per vegans

Baixada de la Seu, 6

FUSIÓ TERRENAL

"Montadito" amb codony,
rotllet de pernil i formatge
amb topping de nous

LAIÏDA
RESTAURANT

EL GARITU
Pl. Infants, 16

C. Sabateria, 4

POP I MUTABAL

Tàrtar de pop amb hummus
d’albergínia
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RISOTTO DE CEPS
Risotto de ceps amb
formatge parmesà

LAS VEGAS

TACU-TACU

C. del Born, 28

C. Sant Miquel, 2

SALMÓ MARINAT

Salmó marinat amb remolatxa
i vodka amb “ajoblanco”

L’ENGLANTINA

BOMBA

Patata aixafada farcida de
carn, ceba i tomàquet

C. del Born, 1

TAVERNA 1913

BOMBÓ DE FOIE
I XOCOLATA

DUNKINS DE FOIE

Pl. Major, 13

Foie recobert amb xocolata

MONTSERRATINA
Muralla del Carme, 11

TORRADETA
“MONTSERRATINA”

TORRENT
CAFEÉ&TAPES
Baixada dels Drets, 3

BRAVES DEL TORRENT

Mini torrada de verdures
saltejades bolets i mel

Patates braves del Torrent

VERMUTERIA
SANTA RITA

9 CARAQUES
C. de les Piques, 17

"MONTADITO" ESPECIAL
9 CARAQUES
Torrada de pa amb verdures,
pollastre i gambes

C. Cap del Rec, 20

TORREZNO I TRUITA

Cansalada adobada típica de
Sòria acompanyada de dauet
de truita de patates

QUINZE
C. Sobrerroca, 15

VIDAEMOCCA

MINIBURGER
DE VEDELLA

C. Alfons XII, 22

POP A LA VINAGRETA

Miniburger de vedella
amb formatge i ceba
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espais per a les persones
amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament de Manresa instal·larà un entarimat reservat
a persones amb mobilitat reduïda que vulguin assistir i
visualitzar de forma més còmoda els actes següents:
Plaça Major
Dissabte, 31 agost / 21.30
Mostra del Correfoc
Diumenge, 1 de setembre / A partir de les 12.30
Ballada de la imatgeria de Manresa
A l’espai Plaça Major només hi ha 10 places disponibles ja que la tarima
és d’espai limitat. Per aquest motiu cal reservar la plaça a partir del dia 1
d’agost a l’OAC trucant al 010 de 8.30 a 14.00 hores
En cas que la demanda superi l’oferta l’assignació d’espais serà per ordre d’inscripció
Cada inscrit podrà anar acompanyat d’una persona

Plaça Sant Domènec
Espai habilitat tots els dies de la Festa Major

Amb el suport de
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fmm per públic familiar
dissabte . 24 agost

diumenge 25 d’agost

10.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Sèquia i esmorzar exprés

18.00 i 20.00 Pati de El Casino
Euphoria (espectacle per a públic
familiar)

Esmorzar i visita guiada
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

Espectacle de dansa acrobática, teatre i circ protagonitzat per vuit actrius entre 9 i 17 anys.
Reserva d’entrades a www.euphoriaespectacle.com

16.30 / Pl. Europa (inici recorregut)
Correaigua

Organitza: Sandal Produccions

Cercavila d’aigua pel centre històric
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

19.00/ Plaça Crist Rei
Com treballen els bombers en accidents
Exhibició de les tècniques que utilitzen els Bombers en
accidents de trànsit
Organitza: Bombers de Manresa

21.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Visita Nocturna a La Sèquia
Excursió nocturna al llarg de la Sèquia i els canals de
regadiu.
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

De 20.30 a 22.00 / Plaça Major
Moscada Infantil
Actuació dels diferents grups i elements de la secció
infantil
Recorregut cercavila de lluïment i moscada: pl. Major, c.
Sant Miquel, c. Sabateria, c. del Pedregar, pl. del Carme,
c. Cap del Rec i pl. Major
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

dilluns 26 d’agost
19.15 / Plaça Sant Domènec
Body-Balance Ioga
Vine a endinsar-te en el món del ioga, taitxí i pilates amb
l’harmonia i el compàs d’una música que ens ajudarà a
fer una agradable sessió per enfortir, estirar i relaxar el
cos i la ment
Organitza: Complex Esportiu de les Piscines Municipals de
Manresa
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fmm per públic familiar
dimarts 27 d’agost

20.30 / Recorregut
Arriben els gegants!

19.00 / Parc de l’Agulla
Body Art
Vine a viure l’experiència d’una classe de Body Art en un
entorn natural i a l’aire lliure a càrrec de diverses instructores de Manresa. Gaudeix del moviment en connexió
total amb l’entorn
Organitza: Crossfit Manresa

19.00 / Plaça Sant Domènec
Teatre Mòbil presenta: Cösmix

Acompanyats dels grallers amb el “Toc d’Inici” cercavila
del conjunt geganter.
Recorregut: Pati de Casa Caritat, pl. Cots, c. Hospital, c.
Sant Andreu, c. Sobrerroca i pl. Major
Organitza: Geganters de Manresa

A continuació, a la Plaça Major
Assaig a la fresca
Assaig obert de les figures del conjunt geganter.
Organitza: Geganters de Manresa

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure
Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix
de bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim aquí!

20.30 / Davant del local de la Colla de
Geganters de Manresa a Casa Caritat
Assaig a la fresca

dijous 29 d’agost
De 18.00 a 20.00 /Places diverses
Vine a conèixer les entitats locals
Plaça Major / Xàldiga Taller de Festes
Plaça Europa / Amb els Geganters de Manresa
A la Plana de l’Om / Amb la Colla Castellera Tirallongues de Manresa
A la Plaça Fius i Palà / Amb l’Associació Cultural i
Recreativa Armats de Manresa
Al Passeig de Pere III (1r tram, davant centre cultural
Casino) / Amb el Grup Sardanista Dintre el BoscA
la Plaça Crist Rei amb el Grup de Dansa Cor de Catalunya

Assaig obert de les figures del conjunt geganter.
Organitza: Geganters de Manresa

dimecres 28 d’agost
09.00 / Plaça Crist Rei
The Incredible Box
A càrrec de Cia La Tal
The Incredible Box, l’espectacle més gran de tots els
temps es convertiria en… l’espectacle més estrafolari,
absurd, ridícul i extravagant espectacle de tots els temps

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

20.30 / Plaça Sant Domènec
Zumba Vela FM
Master Class de Zumba: activitat participativa.
Organitza: Vela Club&Fitness
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fmm per públic familiar
dissabte 31 d’agost

19.00 /Jardins El Casino
Holi Festival -La festa de colors per a
públic familiar!
Amb música de tots els estils, alegria, música i color
Aconsellable anar vestits amb samarretes de color blanc
i roba vella que ja no traiem mai de l’armari.

20.30 / Plaça Sant Domènec
XXIV Vine a ballar!

10.00 / Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Sèquia i esmorzar exprés
Esmorzar i visita guiada en què descobrirem la història i
les curiositats d’aquest canal medieval.
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

10.00 / Parc de Can Font
La Festa de l’Aigua i les bombolles

Classe de ball per a tothom amb ritmes llatins
Organitza: Escola de ball Swing Manresa

Vine a gaudir en família d’una matinal de jocs d’aigua i
sabó.

divendres 30 d’agost

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils

17.30 / Plaça Major
Tronada Manresana

Taller infantil

A càrrec de Pirotècnia Tomás

Berena i crea a l’Agulla

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

A continuació
Cercavila Popular

19.00 / Plaça Crist Rei
“Donem-li una volta al cos”

Recorregut: Pl. Major, c. Sant Miquel, La Plana de l’Om,
c. Born, pl. Sant Domènec, c. Guimerà, pg. Pere III, c.
Nou, c. Sant Miquel, Plaça Major

A càrrec de Xiula
Animació infantil. En l’espectacle es combina música,
dinàmiques, jocs i sentit de l’humor per fer participar i
ballar petits i grans.

18.15 / Parc de l’Agulla-zona jocs infantils
Berena i crea a l’Agulla
Taller infantil

20.00 / Plaça Sant Dòmenec
Festa Major Electrònica Infantil by
Manrusionica Buffetlibre

Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Col·labora: El Berenador

18.30 / Plaça Major
Arribada de la cercavila i balls populars

Organitza: Manrusionica

21.00 / Recorregut
Gegantnit!
Amb la participació dels Gegants del Poble Nou, Gatzara
Fot-li Foc i Gegants de Manresa
Organitza: Geganters de Manresa
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fmm per públic familiar
19.00 / Plaça Crist Rei
Back 2 Classics
Planeta Trampolí proposa un espectacle de llit elàstic.

21.30 / Plaça Major
Mostra del Correfoc
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

diumenge 1 de setembre
10.30 / De la Plaça Major a la Seu
Seguici de la Festa Major
10.45 / Davant de la Basílica de la Seu
Plantada de la Imatgeria

12.30 / De la Seu a la Plaça Major
Arribada del Seguici de Festa Major
A continuació / Plaça Major
Ballada de la Imatgeria de Manresa
De 18.00 a 21.00 / Parc de l’Agulla
Infla’t de jugar al Parc de l’Agulla
A càrrec de Players Sport i gestió.
Organitza: Associació per a la dansa Estudi Folk

22.00 / Parc de l’Agulla
El Piromusical del Cor de Catalunya
Amb veu de dona
A càrrec de Pirotècnia Tomás

dilluns 2 de setembre
19.00 / Sant Dòmenec
Pep López i Sopars de Duro
presenten Folkids
Diversió per a tota la família!

20.15 / Auditori Plana de l’Om
Cinema: La revolta dels contes
Organitza: Petit Cine Club Manresa, (Ajuntament de Manresa,
Imagina’t i Cine Club Manresa)
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Del 3 al 7 de setembre

Fins al 7 de setembre

Dia 3 de setembre de 17.30 a 20.30 h
Plaça Sant Domènec / Cargol Picat

A les 7 places i espais de la Setmana de
Jocs
Concurs fotografies Instagram

17a Setmana de Jocs al Carrer

Amb la companyia Guixot de 8

Dies 4, 5, 6 i 7 de setembre de 17.30 a 20.30 h
Espai l’Anònima / Kapla
Plaça de la Mel / Jocs de Construcció
Plaça del Mercat de Puigmercadal / Joc
Simbòlic
Plaça Europa / Jocs i tallers amb paper
Plaça Major / Jocs Infantils de 0-4 anys
Plaça Sant Domènec / Jocs de taula
La Plana de l’Om / Jocs de destresa, habilitat i
cooperació

Fins el 7 de setembre amb l’etiqueta
#JocsAlCarrerManresa2019

Dijous 5, divendres 6 i
dissabte 7 de setembre
De 18.00 a 22.00 / Teatre Conservatori
Microteatre. “Cop d’ull”
Quatre espectacles de microteatre
Preu: 20€ (circuit per als 4 espectacles)/ 8€ per un espectacle, els dies de funció es podran comprar entrades
sense abonament)
Organitza: MEES-El Galliner

Del 3 al 7 de setembre de 17.30 a 20.30 h
Plaça Major / Jocs de taula

A partir de 14 anys.
Més informació a www.cae.cat i a les xarxes amb
@caemanresa i #jocsalcarrermanresa
CAE, formació i serveis socioculturals

Del 3 al 6 de setembre de 22.00 a 00.30 h
Plaça Major / Jocs de taula

A partir de 14 anys
Nits d’enigmes, crims i scape! Cada nit una proposta
de joc de resolució d’enigmes: Q i Sherlock (3); desactiva la Bomba (4); Unlock (5) i Exit. The Game (6)
Novetats lúdiques. Presentació de nous jocs “manresans”: On the Origin of Species (4) i Municipal (5)
Nit d’enigmes i novetats lúdiques places limitades amb
inscripció prèvia a www.cae.cat i a la mateixa plaça.
Gimcana d’enigmes
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Dissabte 7 de setembre

Diumenge 8 setembre

10.00 / Cafè del Graner (C. Sobrerroca, 14) D’07.00 a 14.00 / Parc de l’Agulla
13è Torneig de Festa Major de Scrabble
Concurs de Pesca Obert. Open de Festa
Major
A partir de 12 anys
Organitza: Club Scrabble Manresa

Inscripcions: Articles de pesca Parera i Prada’s Sports
Tancament d’inscripcions el 31 d’agost
Preu: 10€ socis 15€ no socis. Gratuït fins a 18 anys

D’11.00 a 00.00 / Parc de l’Agulla
Agulla Market

Organitza: Agrupació de Pescadors de Manresa

Arriba la cinquena edició d’Agulla Market. Moda i gastronomia es fusionen entre food trucks i carpes amb roba i
complements, zona kids, concerts, màgia…
Organitza: El Berenador i Events &Go

Arriba la cinquena edició d’Agulla Market. Moda i gastronomia es fusionen entre food trucks i carpes amb roba i
complements, zona kids, concerts, màgia…

18.00 /Complex Vell Congost
IV Ciutat de Manresa de Bàsquet

Organitza: El Berenador i Events &Go

Partit de presentació de l’equip sènior femení Joviat

11.00 / Parc de l’Agulla
Tots fem Txi-kung (Qi Gong) a l’Agulla
2019

Organitza: Fundació Joviat

18.30 / Plaça de la Reforma
Caminada nocturna Montserrat-Manresa
Caminada nocturna des de Montserrat fins a Manresa,
resseguint el darrer tram del Camí Ignasià amb guies especialitzats, on també es pot gaudir d’un tast de productes locals i vi de l’Oller del Mas (DO Pla de Bages).
Preu: 15€ inscripció anticipada / 18€ inscripció el mateix
dia (si hi ha places disponibles)
Reserva anticipada: Oficina de Turisme, 938784090 i
www.manresaturisme.cat
Organitza: Dinàmic Guies i Fundació Turisme i Fires de
Manresa

D’11.00 a 00.00 / Parc de l’Agulla
Agulla Market

Setze anys practicant junts per la salut. Ens hi acompanyes?
Exercicis per reforçar cost i ment
Organitza: Kinergia Salut i Vida

18.00 / Teatre Conservatori
Rise (espectacle musical)
Preu: 15€ (10€ amb Carnet de Galliner, Escoles de música i majors de 65 anys i 12 € menors de 25 anys)
Organitza: MEES-El Galliner
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Divendres 13 setembre
21.00 / Kursaal-Sala Gran
Cirque Inextremiste “Extension”
Yann Ecauvre, Rémi Lecocq, Sylvain Briani-Colin i
Jérémy Olivier
2a edició del Festivalet de Circ
Preu únic: 8€
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 14 setembre
Tot el dia / Espai L’Anònima
Fabulós// Producció Faba
A càrrec d’Arnau Serra i Berni
2a edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

11.00 / Espai L’Anònima
Taller de Circ i Mostra Infantil

17.00 / Espai L’Anònima
Mostra Adults
A càrrec alumnes de La Crica
2a edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

18.00 / Parc de l’Agulla
XXXVI Trobada de cantaires d’havaneres
al Cor de Catalunya
Actuacions ininterrompudes de grups d’havaneres amb
l’actuació de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del
Bages · Rom cremat i havanera de germanor
En cas de pluja l’acte és farà al Museu de la Tècnica de
Manresa
Organitza: Agrupació Cultural del Bages

18.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Exhibició de Bici Trial
A càrrec de l’Escola de Ciclisme
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa
Caterina

A càrrec dels alumnes de La Crica
2a. edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

14.00 / Espai L’Anònima
Paella Popular
2a edició del Festivalet de Circ
Preu: 8€
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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18.30 / Espai L’Anònima
Le Grenier//Colective entre Nous
A càrrec de Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, Jeremias Faganel i Matias Plaul
2a edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta
Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

A càrrec de Carol Costa, Cássia Cristina, Luis Fernando Martins, Mario Martins, Natássia Vello, Rafael
Garrido i Rodrigo Ceribelli
2a edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta

21.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Sopar popular
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa
Caterina

22.00 / Espai L’Anònima
Koselig// Cia Capicua
A càrrec de Rebeca Gutiérrez, Yolanda Gutiérrez,
Misa Oliva, Victoire d’Antino i Miguel Garcia
2a edició del Festivalet de Circ
Entrada gratuïta

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa
Caterina

Diumenge 15 setembre

20.30 / Espai L’Anònima
A salto alto// Circo No Ato

Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

23.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Actuació de Promo Drumedaris Band
2019 i de l’Orquestra Girasol

11.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Exhibició de Bici Trial
A càrrec de l’Escola de Ciclisme

14.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Arrossada popular
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa
Caterina

Dissabte 21 setembre
8.00 / Festes del Barri de la Torre Santa
Caterina
Caminada Vermut tour Santa Caterina
2019
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa
Caterina

Organitza: Festivalet de Circ de Manresa, La Crica amb
el suport de MEES-El Galliner, Ajuntament de Manresa i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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exposicions
Obres participants al concurs de fotografia Festa Major 2018
Vestíbul de la biblioteca del Casino
Del 27 d’agost al 7 de setembre
Inauguració dia 27 d’agost a les 20.00h
Horari: dimecres i divendres de 10.30 a 14.00h i de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h
Organitza: Foto Art Manresa

89è Concurs Exposició d’Artistes Manresans
Espai 7 del Centre Cultural el Casino
Del 29 d’agost al 15 de setembre
Inauguració dia 29 d’agost a les 19.30h
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 18.00 a 21.00h. Dilluns no festiu tancat
Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino

Alfred Figueras. 120 aniversari
Sala Exposicions del Centre Cultural el Casino
Del 29 d’agost al 27 d’octubre
Inauguració dia 29 d’agost a les 20.00h
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 18.00 a 21.00h. Dilluns no festiu tancat
Organitza: Ajuntament de Manresa i Ajuntament de Sant Fruitós

“Making of. Una intervenció artística” d’Anna Cayuela
Espai d’Art Cercle Artístic (c. Barreres, 1)
Del 30 d’agost al 13 de setembre
Inauguració dia 30 d’agost a les 20.00h
Horari: de dilluns a dissabte de 18.00 a 20.30h
Organitza: Cercle Artístic de Manresa

Diàlegs amb el silenci, fotografies de Josep Xoy
Sala d’exposicions de la Casa Lluvià
Del 29 d’agost al 21 de setembre
Inauguració dia 29 d’agost a les 20.30h
Horari: de dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h fins al 21 de setembre.
Organitza: Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
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concurs de fotografia
festa major manresa 2019
1. Tema

5. Exposició i lliurament de premis

2. Condicions de participació

6. Premis

La mostra de les obres seleccionades es farà dins dels
actes de la Festa Major de Manresa 2020, que es celebrarà l’últim cap de setmana d’agost.

Qualsevol fotografia captada en els actes de la Festa
Major de Manresa 2018
a) El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.
b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5
obres.
c) Les fotografies poden ser en blanc i negre o color
(amb tota llibertat de tècnica i procediment), No
s’acceptaran fotomuntatges, per no desvirtuar la
realitat de la festa.
d) El format fotogràfic és lliure; les fotografies han de ser
presentades sobre cartolina o base rígida de 30 x 40
cm.
e) Totes les fotografies portaran, al darrere, el nom,
l’adreça i telèfon de l’autor, i un nom que identifiqui
l’acte a què corresponen, els socis de la FCF, indicaran el número de soci.
f) Per optar al premi especial dels actes de la Festa
Major infantil, s’ha d’indicar al dors.

3. Tramesa

Els participants poden portar les fotografies fins al dia 31
d’octubre de 2019 al local de Foto Art Manresa (Casal de
les Escodines, c. Sant Bartomeu, 50, 1r) cada dijous de
21.00 a 23.00h i dimecres de 17.00 a 19.00h.
A la consergeria del casal de les Escodines de dilluns a
divendres de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00h, dissabtes de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h.
Les fotografies poden enviar-se a: Foto Art Manresa
Apartat de correus 292, 08248 Manresa.

4. Veredicte

El veredicte tindrà lloc a Foto Art Manresa, carrer Sant
Bartomeu, 50, 1r (Casal de les Escodines), el dijous 7 de
novembre de 2019, a les 21.00h.

Premi d’Honor a la millor fotografia de 400 € i trofeu de
l’Ajuntament de Manresa.
Un primer premi de 200 € i trofeu de Foto Art Manresa.
Un segon premi de 150 € i trofeu de Foto Art Manresa.
Un premi especial a la millor fotografia dels actes de
la Festa Major Infantil de Manresa de 150 € i trofeu de
l’Ajuntament de Manresa.
Un premi Especial Regió7 a la millor fotografia de reportatge, subscripció de mig any al diari Regió7 digital.
Les 5 fotografies guanyadores seran publicades al diari
Regió7, amb el nom dels autors.

Notes:

El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi.
Si per causa greu, comesa per un autor, s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat passarà a la
següent obra classificada.
S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades sense abonament de
drets, fent constar el nom de l’autor.
La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de
la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer.
La participació en aquest concurs suposa l’integra acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per
l’organització.
Les obres no premiades seran retornades a partir de
setembre 2020 i lliures de despeses.
El jurat és reconegut per la Federació Catalana de
Fotografia.
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concurs de fotografia
festa major manresa 2019
El Concurs Festa Major de Manresa 2019 és reconegut
per la Federació Catalana de Fotografia amb el núm.
2018-70 puntuable per a l’obtenció de les distincions
d’Artista i Mestre EFCF i AFCF – MFCF.

Cap concursant no podrà obtenir més d’un dels premis
Per més informació: http://www.fotoartmanresa.com/
documents/concursos.htm
Organitza: Foto Art Manresa
Col·labora: Ajuntament de Manresa - Associació Manresa de
Festa, Regió7

premiats concurs de fotografia festa major de manresa 2018

3

1
2

5

4

1. Premi d’honor: “PROTECCIÓ
CORREAlGUA” de Pep Moyano

4. Premi Ajuntament de Manresa “EL LLEÓ”
de Pura Travé

2. 1r premi: “MANREMULLA T” de Santi
Bajona

5. Premi especial REGlÓ7: “EL
PIROMUSICAL DE LA CATALUNYA
CENTRAL” de Santi Bajona

3. 2n premi: “REMULLADA” de ]ordi Roca
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concurs
viatgers manresans '19

fotografia de viatges/vacances

Concurs de fotografia de viatges, sortides
estiuenques i familiars o de lleure amb
dues categories: persones adultes i infants
de 6 a 12 anys.

Persones adultes
LLIURAMENT PREMIS I EXPOSICIÓ
Dimarts 1 d’octubre a les 19.30 h al Centre Cívic Selves
i Carner. L’exposició de les obres es farà al Centre Cívic
Selves i Carner, del dimarts l’1 al 31 d’octubre de 2019.
PREMIS
1r premi: Capsa taronja “Fent País”; matrícula al curs de
creativitat fotogràfica de Foto Art Manresa (30 h); maleta
gran Sigma de policarbonat setinat, nanses argonòmiques i 4 rodes; càmera d’aventura Swiss + Go SG-1.8
W (inclou carcassa submarina, suport per a bici i casc).
Valorat en 510 €.
2n premi: Capsa regal blava “Fent País”; maleta petita
(mides low cost) Sigma; càmera d’aventura Swiss + Go
SG-1.8 W (inclou carcassa submarina, suport per a bici i
casc); matinal per dues persones amb tast de vins en un
celler de la DO Pla de Bages (lloguer de bicicletes inclòs).
Valorat en 345 €.
OBRES
Màxim de tres obres per autor, que no s’hagin presentat en
edicions anteriors d’aquest concurs. El format serà de 40
x 50 cm en vertical, muntades sobre paspartú. La temàtica ha de ser fotografia de viatge/vacances i les mides de
la imatge seran lliures. S’accepta qualsevol tècnica fotogràfica excepte els fotomuntatges. El jurat pot excloure les
obres que no compleixin els requisits tècnics esmentats.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I INSCRIPCIONS
Del 12 al 26 de setembre, al Centre Cívic Selves i Carner,
de dilluns a divendres, de 16 a 21 h (C/ Bernat Oller, 1416) 08242 Manresa. Telf. 938727477.
Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol, el nom, l’adreça i
el telèfon de l’autor. Les obres s’hauran de presentar, o bé
enviar per correu o missatger, amb els ports pagats. Cal
acompanyar-les amb el full d’inscripció.
JURAT
Compost per tres membres (Foto Art, Ajuntament de
Manresa i el guanyador/a de l’edició anterior). Es valorarà
l’esperit del viatge i el seu tractament fotogràfic.
1r premi adults
2018:
“Forn de pa-Fez”.
Autor: Pep Moyano

2n premi adults
2018:
“Welcome China”.
Autor: Roger Bashi
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· Presencialment: Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol,
el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. Cal acompanyarles amb el full d’inscripció (part retallable). Les obres
s’hauran de presentar, o enviar per correu o missatger,
amb els ports pagats.
JURAT

LLIURAMENT PREMIS I EXPOSICIÓ

Compost per tres membres (Foto Art, Ajuntament de Manresa i Escola d’Art). Els criteris seran de qualitat, independents i objectius i es valorarà l’esperit del viatge o de la
sortida estiuenca i el seu tractament fotogràfic.

Dijous 3 d’octubre a les 18.00 h al Casal de les Escodines. L’exposició de les obres es farà al Casal de les
Escodines, entre el 3 i el 31 d’octubre.

Més informació a
www.ajmanresa.cat /
www.manresacultura.cat

1r premi: Val per una sessió de fotos d’estudi de la
persona guanyadora i ampliació d’una de les fotos a
30 x 45 cm a l’estudi de fotografia Pep Blancafort; tovallola Bubel de microfibra; val per una entrada a les
instal·lacions d’escalada de El Pati Vertical (inclou entrada d’acompanyant adult i material de lloguer) Valorat en
215 €.

Organitza: Ajuntament de Manresa (Centre Cívic Selves i Carner i Casal de les Escodines ) i Foto Art Manresa
Col·labora: Farrés 39, Foto Art Manresa, Contrast Fotografia,
Viatges Concord, Pep Blancafort Fotògraf, Viatges Masanés,
Guies Btt.cat, Abacus, Fèmina, Món Sant Benet –Fundació
Catalunya La Pedrera-, El Pati Vertical

Infants de 6 a 12 anys

2n premi: Lot de productes de papereria i escolars; val
familiar (2 adults i 2 infants) per la visita “Descobrim el
monestir en família al Món St. Benet. Valorat en 90 €.
COM HAN DE SER LES FOTOGRAFIES?

1r premi
infantil 2018:
“La mirada”
Autor: Oriol
Najar

Màxim de tres obres per participant en un format A3 en
vertical o horitzontal. Si s’envien per mail, les fotografies
han de tenir màxima resolució (300dpi) i l’organització assumeix el cost de la seva impressió a una mida A3.
La temàtica ha de ser fotografia de viatges/vacances i
les mides de la imatge seran lliures. S’accepta qualsevol
tècnica fotogràfica excepte els fotomuntatges. El jurat pot
excloure les obres que no compleixin els requisits tècnics
esmentats.
TERMINI DE PRESENTACIÓ I INSCRIPCIONS
Del 12 al 27 de setembre, de dilluns a divendres de 9.30
a 14 h i de 16 a 20.30 h, al Casal de les Escodines i dissabte 21 de setembre de 9 a 14 h (C/ Sant Bartomeu, 50)
08241 Manresa. Tel. 938725454.

2n premi
infantil 2018:
“Un gran
castell a
Altafulla”.
Autora: Mar
Brunet

· casalescodines@ajmanresa.cat amb les dades del full
d’inscripció
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entitats i col·lectius
AE La Salle Manresa
Agrupació Astronòmica de
Manresa
Agrupació Folklòrica Limonar del
Llano de Brujas
Aires de la Rioja de Logroño
Ajuntament de Sant Fruitós del
Bages
Arxiu Comarcal del Bages
Associació Cultural i Recreativa
Armats de Manresa
Associació de Country i Line
Dance 7 de Ball
Associació de Veïns de Sant Pau
Associació de Veïns i Veïnes de
la Torre Santa Caterina
Associació Memòria i Història de
Manresa
Associació per al Museu
Comarcal de Manresa
Associació per la Dansa Estudi
Folk
Ateneu les Bases
Bateries de Manresa
Bombers de Manresa
Bon Hop de Swing
Bordegassos de Vilanova
Cae, formació i serveis
socioculturals
Capella de Musica de La Seu
Casa d’Andalucia de Manresa
Casal Cultural Dansaires
Manresans
Centre Cultural El Casino
Centre d’Estudis del Bages
Centre Excursionista de la
Comarca del Bages
Cercle Artistic de Manresa

Cine-Club Manresa
Club Gimnàstic Manresa
Club Manresa Futbol Sala
Club Scrabble Manresa
Club Tir Precisió
Colla Castellera Tirallongues
Colla Gegantera del Passeig
Torroja de Tarragona
Comissió de la Pubilla i Hereu de
Manresa de l’Agrupació Cultural
del Bages
Complex Esportiu de les
Piscines Municipals de Manresa
Crossfit Manresa
Delegació de la Federació
Catalana de Futbol al Bages,
Berguedà i Cerdanya
Demarcació de les Comarques
Centrals del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
Diesa Restauració
Dinàmic Guies
El Berenador
El Sielu
Esbart Manresà de l’Agrupació
Cultural del Bages
Escola Agrària de Manresa
Escola de Ball Swing Manresa
Escola de Dansa del Casal
Cultural de Dansaires Manresans
Esport Ciclista Manresà
Events&Go
FC Pirinaica
Festivalet de Circ de Manresa
Foment de la sardana de
l’Agrupació Cultural del Bages
Foto Art Manresa
Fundació Aigües de ManresaJunta de la Sèquia
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Fundació Joviat
Fundació Turisme i Fires de
Manresa
Geganters de Manresa
Geganters i grallers del Poble
Nou
Grallers dels Geganters de
Manresa
Grup de Dansa Cor de Catalunya
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Grup Sardanista Nova Crida
Guimerà Comerç
Institució Catalana d’Història
Natural
Kinergia Salut i Vida
L’Arada Creativitat Social
La Crica
La Seu de Manresa
Manrusionica
Mbici
Meandre
MEES-El Galliner
Museu de la Tècnica
Orfeó Manresà
Pla de Desenvolupament
Comunitari de la FAVM
Pubilla i Hereu de Manresa 2019
Renfe-Adif
Sandals Produccions
Trabucaires de Castellar del Riu
Trabucaires del casal Cultural de
Dansaires Manresans
Tradiball en Dansa
Unió Musical del Bages
Vela Club&Fitness
Xàldiga Taller de Festes

punts d’informació

crèdits
La imatge del cartell de Festa Major 2019, i la maquetació del programa d’actes ha estat realitzat per Anna
Martí.
L’edició ha estat realitzada per MIC Serveis amb una
tirada de 45.000 exemplars.
Les imatges del programa han estat realitzades per Genís Sáez i Joan Orriols.
L’organització es reserva el dret d’alterar o de suspendre alguns dels actes programats si les circumstàncies
així ho demanen.

agraïm la
col·laboració de
Les entitats i col·lectius culturals, esportius i socials de
la ciutat que fan possible una festa major amb actes per
a tothom.
Les aportacions econòmiques de les empreses i els
comerços que permeten finançar una part de la Festa
Major de Manresa.
Fundació Aigües de Manresa - Parc de Sèquia que permeten l’ús del Parc de l’Agulla per a la celebració de
diversos actes.
Escola La Salle.

Oficina de turisme de Manresa

Plaça Major, 10
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h

Centre d’interpretació del Carrer del Balç
Baixada del Pòpul, s/n
Dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Espai Manresa 1522

C. Mestre Blanch, 4
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h

recollida tiquets visites
Recollida -amb antel·lació- del tiquet amb
l’hora del torn de visita a les visites a la
Manresa desconeguda
Oficina de Turisme de Manresa
Des de divendres 23 d’agost
Horari de 10 a 14 h i de 17 a 19 h; diumenges i dilluns
de 10 a 14 h

Ajuntament de Sant Fruitós del Bages.
Els serveis tècnics i de manteniment de l’Ajuntament de
Manresa, la Policia Local, el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, Althaia,
el SEM, la Creu Roja, Protecció Civil i ADF Pla de Bages.
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Impressió i Producció Editorial

CFA Jacint
Carrió i Vilaseca

Creant Oportunitats

Bona
Festa
Major
Gaudim junts de Manresa
i d'aquests dies de festa.

