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El proper dissabte 2 de juny tindrà lloc la Festa del Riu, l’acte central de Manresa, Capital Cultural 
Catalana del 2018 (Manresa CCC’18). Durant tot el dia la riba del riu Cardener, al seu pas per la 
capital del Bages, s’omplirà d’activitats en una jornada lúdica per a tots els públics que posarà en 
valor aquest espai natural, cultural i d’ús ciutadà.

Des de les 10 del matí fins a mitjanit hi haurà espectacles, activitats d’esport i lleure, tallers de 
defensa de l’entorn natural i d’educació en el valor del medi ambient, narració de contes i actuacions 
musicals. La mítica banda musical Fundación Tony Manero, amb més de 20 anys a sobre dels 
escenaris, tancarà la jornada amb un concert de música disco. La seva passió per la música negra 
ballable els ha inspirat en la creació de temes tan populars com Super sexy girl.

La Festa del Riu reivindica la capitalitat cultural de Manresa 
amb més de 12 hores d’activitats 

La riba del Cardener, al seu pas per la capital del Bages, acull el proper 
dissabte 2 de juny acull l’acte central de Manresa CCC’18

La Fundación Tony Manero posa el punt i final a una jornada lúdica 
amb un concert que porta a l’escenari la millor música disco

NOTA DE PREMSA
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Els ponts de Manresa acompanyaran la Festa del Riu al voltant del Cardener. Aquests elements 
configuren la silueta de la ciutat i formen part del seu patrimoni històric i arquitectònic, així com de 
l’imaginari dels seus habitants. Per això, els ponts són el lema d’una programació cultural diversa i 
transversal. “Ponts de cultura” enllaça diverses expressions artístiques que connecten el passat, el 
present i el futur de la ciutat i aproximen ciutadans i cultures al voltant de les arts.

El riu Cardener forma part de la història de Manresa. La seva llera ha estat testimoni d’activitats 
artesanals com la dels molins fariners, industrials de fàbriques tèxtils als segles XIX i XX, i lúdiques 
com els banys al riu, berenars, concursos de pesca i festes. Entre aquestes activitats, destaca la 
Festa del Peix, celebrada al maig del 1911, per repoblar el riu amb el llançament de 10.000 peixos, 
entre els quals hi havia una vintena d’espècies com el peix gat, el salmó de Califòrnia i la truita.

 

La Festa del Riu és una de les tres propostes estrella, juntament amb l’acte inaugural i el de cloenda, 
de Manresa CCC’18, organitzada exclusivament en el marc de la capitalitat. La jornada posar en 
valor la cultura manresana i reforça el seu caràcter de capitalitat territorial dins la Catalunya Central.

La pàgina web creada per a l’ocasió www.manresacultura.cat recull els horaris de les activitats de 
la Festa del Riu i la resta de programació del segon trimestre de Manresa CCC’18. 

Foto. La festa del peix es va 
celebrar a la platja de Can 
Fabrés ||| Font: ACBG



ACTUACIONS MATÍ – PONT NOU / CONGOST

De 10h a 14h. Esport i lleure
- Circuits de karts de pedals. El popular vehicle, 
però sense motor, a pedals, per posar a prova 
les habilitats al volant.
- Slackline. Esport d’equilibri que consisteix 
en caminar per una cinta elàstica que es lliga 
entre dos punts fixes, habitualment arbres.

De 10h a 14h. Pinta cares, pintar i riure
- Taller de maquillatge. Maquillatge infantil de 
fantasia amb motius d’animals, fades, princeses, 
herois i monstres.

10.30h. Taller d’inspecció de lleres
Descoberta del riu i els éssers vius que hi 
habiten, en especial els macroinvertebrats 
aquàtics, com els insectes, que són indicadors 
biològics de la qualitat del medi ambient i la 
salut del riu.

10.30h. Taller de nius d’ocell
La construcció de caixes de nius afavoreix la 
presència de mallerengues, pardals i altres 
ocells que contribueixen a la biodiversitat i 
control de plagues, com la processionària del 
pi.

11.30h. Espectacle ‘Batibull’
La companyia deParranda proposa un 
espectacle d’animació que recull diferents 
actes típics que hi ha a les festes majors, com 
el pregó, els castellers i el cercavila.

12h. Basketbeat
Metodologia premiada internacionalment de 
moviment, art, educació i acció social que es 
basa en la creació musical d’una orquestra 
formada per pilotes de bàsquet.

De 13h a 17h. Pícnic electrònic
Meister&Grozza del festival de música 
electrònica Manrusionica punxa música durant 
el migdia, quan els visitants mengen i prenen 
alguna cosa amb bon ambient.

FESTA DEL RIU
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ACTUACIONS TARDA – PONT NOU / PANYOS

17h. Narració de contes. El creador de contes de natura Albert Marqués proposa la creació d’un 
conte col·lectiu. La narració del conte anirà acompanyada d’una instal·lació especial creada per 
l’ocasió.

18h Taller de bombes de llavors. Creació de boles de terra amb llavors dissenyades per repoblar 
de vegetació espais desforestats i degradats.

ACTUACIONS NIT – PONT NOU

19.30h. ‘The Penguins’
The Penguins recull l’essència del reggae i la senzillesa de la música infantil catalana en un so únic 
i catàrtic que ha fet ballar nens i nenes amb versions com ‘L’avi que estima el mar’.

19.30h. Fundación Tony Manero
El mític grup Fundación Tony Manero reviu la música disco a través dels més de 20 anys de carrera. 
La seva consigna és ballar.

DOSSIER DE PREMSA 2018

The Penguins

Taller d’inspecció de lleres
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ALTRES ACTIVITATS

Manresa Capital Catalana de la Cultura 2018 continua amb la activitat del seu segon trimestre. 
Després de la Festa del Riu, les dues principals activitats que es proposen de forma gratuïta són el 
festival Manrusionica i una macroescape lúdica per a grans i petits. 

Manrusionica es consolida com el festival internacional de música electrònica de la Catalunya 
Central amb una nova edició, que tindrà lloc el proper dissabte 9 de juny amb una programació 
gratuïta de més de 14 hores de música. La vuitena edició del festival segueix apostant per propostes 
de nous talents de l’escena musical nacional i internacional. Alguns dels noms destacats del cartell 
d’aquest any són Cora Novoa, Umwelt i Blush Response.

Bona part de la programació es farà a l’aire lliure, en concret en espais públics singulars i de valor 
patrimonial de Manresa. Un dels moments més especials serà l’espectacle visual de video mapping 
que vestirà la façana de la Basílica de la Seu de Manresa. Els tres escenaris principals seran el Parc 
de la Seu, la plaça Reforma i la sala Stroika (Av. dels Dolors, número 17).

La traca final del Manrusionica serà a la sala Stroika, on s’han programat cinc actuacions. En aquesta 
ocasió, el preu de l’entrada anticipada és de 12 euros més despeses de gestió i 15 euros el mateix 
dia a taquilla. La compra anticipada té avantatges com disposar del doble de punts de venda de 
tiquets de beguda, accés a la sala Stroika per una cua ràpida i servei gratuït de bus llançadora, 
entre d’altres.

Com a novetat, aquest any Manrusionica inicia una col·laboració amb Ca l’Arpellot, el supermercat 
saludable de la Catalunya Central, per acostar als assistents del festival propostes gastronòmiques 
equilibrades i de quilòmetre 0 amb opcions per vegetarians, vegans i celíacs. 

La recaptació econòmica del festival es destina a l’organització de la propera edició de Manrusionica. 
Més informació a www.manrusionica.com 

El festival Manrusionica i la Macroescape, principals atractius 
del segon trimestre de Manresa Capital Catalana de la Cultura 

2018

El dia 9 de juny, el festival proposa més 14 hores de música electrònica 
en espais públics singulars i de valor patrimonial, i projectarà un ‘vídeo 

mapping’ a la façana de la Basílica de la Seu

La Capitalitat programa també una versió multitudinària d’escape 
room per a grups el 16 de juny
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VIDEO
https://vimeo.com/238986555 

MANRUSIONICA

De 12.30h a 1h. Parc de la Seu
De 20 a 2.30h. Plaça Reforma
De 22 a 2.30h. Video mapping a la Basílica de la Seu
De 24 a 24.10h Espectacle exclusiu vídeo mapping KulturBond, Basílica de la Seu
De 24 a 7h. Sala Stroika (amb entrada)

ESCAPE ROOM

Entre els actes destacats del mes de juny, el proper dissabte 16 de juny hi haurà hi ha una versió 
multitudinària d’escape room per grups, el macroescape de Manresa CCC’18. Les inscripcions són 
gratuïtes, a partir de l’1 de maig a l’adreça web www.cocolisto.com/macroescapemanresa, on cal 
omplir les dades de l’equip d’entre 4 i 5 persones. Els menors d’edat necessitaran una autorització. 
En total, 1.000 persones participaran en aquest joc el proper dissabte 16 de juny a les 20h a la 
plaça Major de Manresa. Tot comença quanl’àvia historiadora, iaia Pepita, ha descobert que alguns 
edificis i monuments de la ciutat estan desapareixent... 

Video mapping de 
Manrusionica 2017
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CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA

La iniciativa Capital Cultural Catalana (CCC) és 
promoguda des del 2004 per l’Organització 
Capital de la Cultura Catalana per tal de 
“contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi 
social de la llengua i cultura catalanes, 
incrementar la cohesió cultural dels territoris 
de llengua i cultura catalanes i, finalment, 
promocionar i projectar el municipi designat 
com a Capital de la Cultura Catalana, tant a 
l’interior com a l’exterior”.

Com ve fent-se, la nova CCC de torn es designa 
per un jurat constituït fonamentalment per 
rectors d’universitats catalanes, i es designa 
entre tres i quatre anys abans de l’esperada fita. 

LES CAPITALS DE LA CULTURA CATALANA:

2004 Banyoles
2005 Esparreguera
2006 Amposta
2007 Lleida
2008 Perpinyà
2009 Figueres
2010 Badalona
2011 Escaldes-Engordany (Andorra)
2012 Tarragona
2013 Ripoll
2014 Barcelona
2015 Vilafranca del Penedès
2016 Vic
2017 Reus
2018 Manresa 
Properament: 2019 Cervera
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Manresa ha fet i fa front al repte de la Capitalitat 
a través de l’elaboració d’un programa cultural 
que té en compte cinc criteris: visió estratègica, 
rellevància, plats forts, participació i equilibri. 

Així, la capital del Bages ha desenvolupat un 
programa cultural amb visió estratègica, les 
activitats del qual serveixin per connectar 
propostes, així com per posar en relació els 
actius culturals de la ciutat amb l’objectiu de 
potenciar la seva promoció externa. Manresa 
aposta també per proposar un programa 
cultural rellevant que sacsegi la ciutat i tingui 
una dimensió i una profunditat que sobrepassi 
significativament l’activitat habitual. El 
programa ha estat estructurat a partir de tres 
propostes estrelles distribuïdes durant l’any, 
amb major capacitat d’atracció i impacte 
cultural, i que corresponen a l’acte inaugural, 
central i de cloenda programats.

La participació també ha marcat el programa 
de Manresa CCC’18 ja que busca implicar en el 
projecte, no només els actors culturals de la 
ciutat, sinó tota la ciutadania i l’administració 
pública local. Ja per últim, s’ha tingut en compte 
a l’hora d’elaborar el programa mantenir 
l’equilibri en les propostes en termes de 
tradició-innovació, local-forani, transversalitat-
heterodòxia, etc.

Manresa CCC’18 vol a ampliar la difusió, l’ús i el 
prestigi social de la cultura i la llengua catalana 
i, concretament, vol contribuir a potenciar el 
discurs cultural de la ciutat, posar en valor els 
actius culturals de què disposa, propiciar la 
generació de noves propostes i promocionar la 
ciutat com a municipi organitzador.  La intenció 
és que la capitalitat cultural sigui el catalitzador 
per reivindicar Manresa com a motor cultural, 
econòmic i social.

Els objectius específics que s’ha marcat Manresa 
per la Capitalitat són:

• Impulsar la construcció d’un discurs cultural 
de ciutat

• Posar en valor els actius culturals de la ciutat 
i revitalitzar el sector

• Generar dinàmiques participatives i sinèrgies 
entre els actors culturals

• Afavorir els àmbits culturals menys 
desenvolupats

• Propiciar la generació de noves propostes 
amb voluntat de continuïtat

• Impulsar els equipaments com a catalitzadors 
de la vida cultural de la ciutat, donant un 
impuls a les seves programacions

• Enfortir el lideratge municipal en el sector
• Contribuir a la revitalització del Centre Històric 

des de la cultura

DOSSIER DE PREMSA 2018

Acte inaugural de la 
MCCC’18
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Organitza: Amb el suport de: Col·laboradors principals:

Col·laboren:

Mitjans de comunicació:



MÉS INFORMACIÓ CONTACTE DE PREMSA 

Segueix-nos a:

Web:
www.manresacultura.cat 

Twitter: @ManresaCCC18
Facebook: @Manresa Cultura
Instagram: @manresacultura
#ManresaCCC2018

Rocio Pedrol
rocio.pedrol@aportada.com
663 729 057 | 93 318 26 50

Jordi Trilla
jordi.trilla@aportada.com
671 612 807 
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Contacte:

CENTRE CULTURAL EL CASINO
Passeig de Pere III, 27, Bx 
08241 Manresa 
Tels. 938753410 
manresa2018@ajmanresa.cat
www.manresacultura.cat


