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Nascut a Palo Alto (Califòrnia) el 1988, Aryz resideix actualment a Cardedeu (Vallès 
Oriental). Es defineix com a muralista i considera que la seva obra és la seva millor 
biografia. Ell sempre ha cregut que és el treball que ha de parlar per si sol.
Aryz és un reconegut muralista i té obres arreu del món. Murals seus es poden veure, a 
més de Catalunya i Espanya, a Polònia, Dinamarca, Finlàndia o Itàlia -a Europa-, Xina i 
Cambodja -a Àsia- i Argentina i Veneçuela -a Amèrica-. Obres que susciten una creixent 
admiració i reconeixement.

Lloc: Passeig Pere III / Muralla Sant Domènec
Dies: Del 2 al 8 de juliol

Axel Void (Alejandro Hugo Dorda Mevs) va néixer a Miami el 1986, fill de mare haitiana 
i de pare espanyol. Va ser criat des dels tres anys a Espanya, on va estar fortament 
influenciat per la pintura i el dibuix clàssics. Axel Void és un artista multimèdia amb un 
interès apassionat per l’art de la narració de contes. Les seves obres estan inspirades en  
persones reals i les seves vides. L’enfocament gairebé periodístic per fer cada obra és la 
recerca d’Axel per documentar la veritat.
Axel Void ha estat en contacte amb l’escriptura de grafits des de 1999. Va estudiar Belles 
Arts a Cádis, Granada i Sevilla, i es va formar a Berlín  fins al 2013, quan va tornar a 
Miami, on resideix actualment.

Lloc: Edifici de L’Anònima o Casa Caritat (pendent confirmació)
Dies: Del 10 al 19 de juliol

Ana Langeheldt, també coneguda per Lahe en el món de l’art urbà, és artista vocacional 
des d’una edat molt primerenca. Llicenciada en Belles Arts a la facultat de Sevilla, en 
l’especialitat de disseny gràfic i gravat. Ha realitzat treballs per a diferents marques i 
empreses com Anaya, Freixenet, Whisky DYC, Anaya, Boa Records, La Caixa, Montana 
Colors... igualment, ha participat en nombroses exposicions i exhibicions dins i fora 
d’Espanya (Montana Gallery Barcelona, SC Gallery Bilbao, Meeting of Styles France, 
Homeless Miami, Caixa Fòrum Sevilla, etc.). També és citada en diverses publicacions 
d’àmbit internacional com Graffiti Women, Mural Art Vol.3 i Urban Art Boom, entre 
d’altres. Es considera tot terreny en el món de la creació, i combina les seves tres 
passions a parts iguals: la pintura clàssica, la il·lustració i la pintura mural o art urbà.
Es considera una artista versàtil i en una constant recerca i aprenentatge.

Lloc: Aparcament de L’Ateneu Les Bases
Dies: Del 2 al 15 de juliol

Del 12 de juny al 28 de juliol de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa i Murs Plàstics

Els sectors culturals  
de la capitalitat

La petjada medieval al Centre Històric, el modernisme 
al passeig, edificis barrocs, recintes fabrils... Manresa 
té un ric patrimoni físic que es complementa amb 
l’immaterial, que inclou les múltiples manifestacions 
culturals i artístiques que ofereix la ciutat.

La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat de 
rellevància mundial centrat en la cultura popular i les 
músiques del món. La Festa Major a l’estiu i la festa 
de la Llum al febrer també són cites ineludibles d’una 
ciutat que fa pinya a l’entorn de múltiples entitats 
per viure la cultura tradicional amb passió.

El Centre Cultural El Casino de Manresa és un espai 
que irradia pensament, coneixement i reflexió. 
Festivals del nivell de Tocats de Lletra, referent 
nacional, o cicles com el Cosmògraf, Pessics de Vida 
o Pessics de Saviesa conformen un completíssim i 
variat programa de divulgació del pensament.

Fer un viatge a l’època medieval a Manresa és possible cada febrer, en el marc de la 
Fira de l’Aixada, un mercat medieval multitudinari que recorda els fets ocorreguts el 
segle XIV i les vicissituds per aconseguir l’arribada de l’aigua a la ciutat. Manresa i 
comarca són també terra de vins, amb una oferta enoturística potent  a l’entorn de 
la DO, i una oferta gastronòmica de qualitat i moderna.

El Teatre Kursaal és un far de la cultura a Manresa 
i al seu entorn concentra una oferta variadíssima 
d’arts escèniques, però la ciutat bull d’altres espais 
i propostes, de disciplines com el teatre, la dansa, 
el circ, que guanyen en potència i assoleixen una 
reputació  i reconeixement creixents.

Des d’òpera a un festival de música electrònica. 
Des de música d’autor a noves sonoritats. Manresa 
és una ciutat de música, un gresol d’artistes i estils 
musicals, amb espais de tota mena, des de l’escenari 
del Kursaal fins a espais de petit format, passant per 
Stroika, una de les principals sales de concerts del 
país.

La creació artística es viu de diferents maneres. 
Manresa ofereix una variada programació d’arts 
plàstiques, amb exposicions de petit i gran format, 
al centre Cultural El Casino, i també centres cívics, 
biblioteques i altres equipaments. Destaca la tasca 
de la Taula d’Arts Visuals, que engloba propostes de 
creadors i concep cicles en què l’art es fusiona amb 
disciplines diverses.
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MANRESA CCC’18 COM A PONT ENTRE DISCIPLINES: 
Manresa, nou pol, a Catalunya, de creació artística multidisciplinar, amb una oferta d’activitats originals,  
que combinin i posin en valor diferents disciplines artístiques del sector cultural manresà. 

HISTÒRIA

I PATRIMONI

CULTURA TRADICIONAL

O POPULAR I PENSAMENT

ARTS

ESCÈNIQUES

ARTS

MUSICALS

ARTS

PLÀSTIQUES I VISUALS

FIRES, GASTRONOMIA

I CULTURA DEL VI
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Ponts. Entesos com a connexions, com a espais de trànsit. Com a símbol d’acollida, d’aixopluc, d’intercanvi. Ponts 
entre persones, entre territoris, entre èpoques, entre disciplines... Ponts de Cultura és el lema i la font d’inspiració de 
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. Aquests ponts que físicament es passegen per la ciutat, des que aquest 
20 de gener vam fer l’acte inaugural, i que simbòlicament volem que serveixin per fer arribar la cultura, en totes les 
seves manifestacions i disciplines, fins a tots els racons de la ciutat. 

Tenim la matèria primera principal –els artistes, els creadors–, disposem dels  escenaris adequats –recintes per a 
la cultura, espais naturals, edificis patrimonials–, tenim la història, l’experiència, la capacitat... I tenim les ganes i 
l’ambició que aquesta Manresa Capital Cultural 2018 no sigui un simple compendi d’activitats aplegades en un 
programa, sinó que serveixi per sacsejar, per crear, per fer bategar, per emocionar, per enlluernar... Per fer cultura 
en majúscules. Volem estendre ponts, sobretot, cap a les persones. De Manresa i d’arreu. Ponts cap a vosaltres. 
Benvinguts!

PONTS

DE CULTURA

LLETRES

MUR, Manresa Art Urbà és un projecte multidisciplinari amb l’objectiu de cercar noves 
vies de participació ciutadana a l’espai públic a través de l’art i l’urbanisme. 

Manresa reivindica l’art urbà més enllà del muralisme. La programació d’aquesta primera 
edició incorpora rutes d’art, exposicions, conferències, música, i l’Stalow Fest.

Un projecte multidisciplinari que, en el marc de la Capitalitat Cultural de Manresa 2018, 
pretén obrir un nou espai d’expressió artística a la ciutat i promoure l’eclosió de nous 
llenguatges, lligats a l’anomenada “cultura urbana”. Alguns dels seus principals atributs 
són l’apropiació de l’espai públic com a escenari i aparador de les seves creacions, el 
contacte directe amb el públic, generant nous espais de diàleg i relació entre l’artista 
que intervé en l’espai i les persones que es beneficien de la seva actuació, i la tendència 
al trencament del formalisme inherent als espais de difusió cultural més convencionals 
(teatres, museus, centres d’art...).

. Des del punt de vista cultural i artístic, es vol obrir la ciutat a formes d’expressió 
artística radicalment contemporànies i urbanes i tendir ponts entre la creació amateur i 
la professional, la local i la forana, com a estratègia per promoure la creació local. Alhora, 
es vol posar en valor l’art i la cultura com a factors de transformació urbana i de canvi i 
integració social.

. Des del punt de vista de la intervenció i la transformació de l’espai públic, promoure la 
descoberta d’espais desconeguts o poc transitats, la valoració d’àmbits urbans en procés 
de degradació urbana al Centre Històric i l’apropiació social de l’espai públic com a 
escenari d’expressió i difusió artística.

. Des del punt de vista dels públics, afavorir unes formes d’expressió artística més 
properes a un públic urbà jove, que normalment troben el seu espai al marge de 
les institucions i equipaments culturals, explorant noves vies de participació i de 
sensibilització cultural i artística.

. Des del punt de vista de la promoció de la ciutat, afegir un nou centre d’interès 
cultural, aprofundir en el relat cultural de la ciutat i atraure nous visitants.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa pretén dinamitzar i regenerar els espais 
del municipi, potenciant l’art urbà com a mitjà d’integració social.

 MUR,

 MANRESA ART URBÀ

ELS OBJECTIUS DE MUR

ARYZ

AXEL VOID

ANA LANGEHELDT

DEL 2 AL 28 DE JULIOL / ARTISTES Programa
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MANRESA CCC’18 COM UNA OPORTUNITAT DE RECUPERACIONS D’ESPAIS A LA CIUTAT: 
Manresa, ciutat sostenible que valora el seu patrimoni històric i arquitectònic, i el posa de nou
en valor per a la ciutadania. 
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Elara Elvira (Vigo, 1984), estudia Belles Arts 
a la Universitat de Barcelona. Després viu a 
Berlín i en Nantes (França). Durant aquests 
anys a l’estranger participa en residències 
artístiques, exposicions, intervencions 
educatives i altres projectes relacionats 
amb la producció artística i el treball en 
col·lectius culturals. Actualment treballa 
a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 
on ha establert juntament amb altres 
artistes, un centre de producció artística 
anomenat FURRR Studio. El seu treball es 
basa principalment en el dibuix. Considera 
la línia com a punt de partida per al 
desenvolupament de qualsevol treball.

Lloc: Carrer Barreres
Dies: 4 i 5 de juliol

ELARA ELVIRA

És sensible a parts iguals a la icona de la 
vida, a l’anècdota del viatge i a la natura 
morta de la ciutat. La repetició, el gran 
format i l’ús del color a làmines són trets 
identitaris de la seva obra, crescuda en 
l’experimentació i recerca en el camp de 
l’estampació i el gravat.

Lloc: Carrer Sant Andreu
Dies: De l’11 al 15 de juliol

Claudia Carbajal (1987), filla d’artesans i 
restauradors, sempre ha dibuixat, pintat i 
treballat diverses tècniques, aconseguint fer 
seus els colors de totes les estacions.
Llicenciada en Belles Arts i il·lustradora per 
l’Escola Massana, ha participat en diferents 
mostres col·lectives a Astúries, País Basc, 
Cantàbria i Barcelona.

Lloc: Carrer Talamanca
Dies: Del 10 al 12 de juliol

Elsa Guerra va néixer i va créixer a Barcelona 
fins als 21 anys. Té estudis de Visual 
Merchandaiser i Aparadorisme. A Manresa, 
inicia una nova etapa introduint-se a la 
pintura escenogràfica. L’experiència dels 
seus viatges constants per tot el món durant 
els seus sis anys com a pintora artística per 
a la marca Desigual segueixen sent font 
d’inspiració. 
Crea un vincle especial amb Àsia, 
concretament al Japó, on acaba combinant 
viatges professionals amb viatges personals, 
conrea grans amistats al llarg d’aquests 
anys. Actualment comparteix un projecte 
de vida artístic amb vuit persones més, el  
Konvent (Cal Rosal, Berga), un antic convent 
de monges d’una colònia industrial de 
finals del segle XIX reconvertit en un centre 
cultural i artístic autogestionat.

Elsa ha participat en festivals com 
l’Eufonic, enguany ho farà també al 
M.I.A.U. i al Límit.

Lloc: Carrer Sobrerroca
Dies: De l’11 al 15 de juliol

La ceràmica i l’espai públic. Un mural ceràmic de grans dimensions dissenyat per l’artista 
manresana Montserrat Riu. S’ha de reconèixer que en l’arquitectura contemporània la 
presència de la ceràmica no ha estat tot el destacable que voldríem. Poques vegades 
hem vist escultures públiques fetes per ceramistes o amb ceràmica. Cal reivindicar la 
ceràmica com a matèria primera per a l’escultura i altres usos dels espais públics dels 
nostres pobles i ciutats. 
L’obra és com una visió de la ciutat amb les seves xemeneies i les cases darrera de 
la muralla, amb escales per fer escapades impossibles i alguns barrots per treure les 
llibertats, però amb alguna porta per travessar el MUR.

Lloc: Carrer Sant Salvador
Dies: Del 2 al 8 de juliol 

Xerrada a l’entorn de l’art urbà i l’espai públic dedicada a la primera edició de ‘Mur, 
Manresa Art Urbà’ amb la participació dels artistes protagonistes 2018. 
Manresa i l’art urbà, l’entesa possible. Per què una ciutat gris pot convertir-se en un 
referent artístic. Grafits, l’etern debat entre art o incivisme. La desconnexió de l’art.

Moderador: Pep Espelt, director i fundador 
del Konvent, Centre d’Art Contemporani de 
Gironella (Berga)

Lloc: Edifici de L’Anònima
Dia: Divendres 13 de juliol / Hora: 20 h

Aquest any 2018, l’Ajuntament de Manresa ha fet un calendari especial, amb motiu de 
la capitalitat cultural, usant la fotografia com a disciplina artística i, concretament, la 
fotografia de retrat. Són les persones i la seva interrelació, les que conformen les societats. 
L’exposició són les fotografies d’aquest calendari en format gran i estarà instal·lada a 
la nau de l’edifici de L’Anònima juntament amb l’activitat de la ‘Città infinita’.
Eva Bozzo ha estat la fotògrafa encarregada de realitzar el calendari, i ha volgut unir i 
traçar un camí entre els diferents retrats. S’ha teixit, s’ha interrelacionat entre un mes i 
l’altre els diferents fotografiats, establint-hi connexions, perquè són aquests teixits, els 
que fan societat; que fan, en definitiva, xarxa. És per això, que s’ha buscat un element 
que lligui, que acompanyi, que teixeixi tot el calendari. El leitmotiv és el fil, com a 
essència mínima del teixir, que dialoga alhora amb la indústria tèxtil tan nostrada en 
la història de l’economia manresana. 
Es vol suggerir conceptes com amistat, amor, família, cooperació, personalitat, 
particularitat, llibertat, afectivitat, creativitat, art, educació, solidaritat, comunitat, 
empatia, espiritualitat, sensibilitat i cultura.

Dies: Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol

Creació d’un conjunt d’instal·lacions escultòriques al voltant de la plaça Major de 
Manresa. A través de l’imaginari de les llegendes, es proposen diferents històries populars 
que expliquin de forma fictícia un petit relat que tingui a veure amb un context històric 
real. L’obra es planteja des de la simbologia clàssica: a través dels símbols trobem un 
llenguatge visual que pot expressar un gran contingut de significats, però sempre, en 
un marc d’interpretació concret. La simbologia de la papallona. La papallona, entre els 
antics, és emblema de l’ànima i de l’atracció inconscient cap al lluminós.
Jofre Oliveras (1989) és un artista de les comarques gironines que treballa en espais 
públics a través del mural, l’escultura i la instal·lació. Les seves obres estan inspirades per 
l’entorn on les realitza i crea patrons visuals inspirats en la natura.

Lloc: Plaça Major i voltants
Dies: Del 16 al 20 de juliol

CONSTRUEIX la teva propia ciutat, participant en un gran joc potencialment infinit.
INVENTA cases, teatres, museus, aeroports, escoles, parcs d’atraccions, etc., amb peces 
senzilles de joc, la imaginació i les habilitats manuals es pot crear qualsevol cosa!
SOCIALITZA. La ciutat és el lloc on es generen les relacions. Cada habitant té un veí 
per conèixer i amb qui pot iniciar un camé constructiu en comú.

Lloc: Edifici de L’Anònima
Edat recomanada: a partir de 4 anys / Sessions a les 10 h, 12 h i 17 h
Activitat gratuïta . Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: cultura@ajmanresa.cat

Acció XXL de gravats a la plaça Gispert amb una piconadora 
i obert a tots els socis i artistes de Manresa i comarca. A 
la plaça hi haurà la infraestructura necessària perquè els 
artistes puguin entintar i fer la seva obra. Totes les obres 
realitzades s’exposaran penjades al carrer  fent servir uns 
cables que aniran des de la farola a diferents balcons. Les 
obres es retiraran a les 9 del vespre. Dels gravats resalitzats 
se’n farà una selecció i s’exposaran del 19 d’octubre al 3 de 
novembre a l’Espai Art del Cercle Artístic.

Lloc: Plaça Gispert
Dies: Dissabte 7 de juliol / Horari: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Manresa i Cercle Artístic

BERNI PUIG

CLAUDIA CARBAJAL

MURAL DE CERÀMICA DE MONTSERRAT RIU 

MURS I DEBAT OBERT 
SOBRE LA CREACIÓ I CONSERVACIÓ D’ART URBÀ

EXPOSICIÓ ‘RETRATS’ D’EVA BOZZO

LLEGENDES DE MANRESA, DE JOFRE OLIVERAS

POESIA POSITIVA ALS PASSOS ZEBRA

LA CITTÀ INFINITA

XXL, GRAVATS AL CARRER

ARTISTES EMERGENTS

ELSA GUERRA

Mohamed L’Ghacham (1993) és un pintor i muralista de Mataró (Maresme), nascut 
a Tànger (Marroc). Sempre interessat per les arts plàstiques, a l’institut descobreix el 
món del grafit i, anys després, se sent atret pels pintors més clàssics i el llenguatge que 
aquests utilitzen. La seva obra és, principalment, figurativa de caràcter realista amb 
tocs impressionistes. Crea escenes a partir de la vida quotidiana que l’envolta. Tot això, 
combinat amb l’imaginari visual de la fotografia de finals del segle XX. Actualment, 
basa la seva obra en una barreja entre pintura i tècniques clàssiques amb el muralisme 
més contemporani.

Lloc: Carrer Sant Bartomeu (Escodines)
Dies: Del 3 al 12 de juliol

MOHAMED L’GHACHAM

L’art urbà poètic arriba als passos de vianants de Manresa. Els qui passegen per carrers 
de la ciutat s’han de fixar en els passos de vianants perquè hi poden trobar petites 
píndoles de poesia. La intenció és que els versos siguin fonts d’inspiració i aixetes 
per trencar la monotonia del pensament quotidà. 6 versos, 6 poetes. Una eina per 
transformar el carrer i crear vincles entre les persones. 

Manresa vol seguir la moda de les pintades positives que, des de fa uns anys, es poden 
llegir en altres ciutats com Barcelona, Madrid, Berlín, Londres o Atenes.

Tot el mes de juliol 
Organitza: Ajuntament de Manresa i Murs Plàstics. 

Juliol / Agost / Setembre

Marc Martines, de ThinkandView, alquimista 
digital i il·lustrador, dibuixarà 20 caricatures 
de personatges relacionats amb la vida 
cultural manresana.
Aquests retrats amables volen plasmar 
l’essència de cada personatge i mostrar 
l’univers que l’envolta. Amb un estil vectorial 
reconeixible, una mica cartoon, l’il·lustrador 
juga amb la línia, la forma, el color i, també, 
amb la magnificació, l’exageració i l’humor. 
Aquestes caricatures culturals estaran exposades al mercat Puigmercadal de Manresa.  
La iniciativa neix amb la idea de dinamitzar l’escena cultural i el Barri Antic de la 
ciutat, i d’aportar una sèrie de propostes que dinamitzin el mercat municipal. També 
hi podreu trobar un espai per fer tallers i degustacions, amb la qual cosa es crearà un 
pont entre art i gastronomia. 

Lloc: Mercat Puigmercadal / Dies: Del 6 al 21 de juliol
Inauguració: divendres 6 de juliol a les 19h 
Horari mercart: De dilluns a dijous de 8 a 14h / divendres de 8 a 20h i dissabte de 8 a 15h
Organitza: Ajuntament de Manresa, Comissionat Centre Històric i Mercat Puigmercadal

EXPOSICIÓ 
‘CARICATURES CULTURALS’ 
DE MARC MARTINES
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MANRESA CCC’18 COM A PUNT DE TROBADA INTEL·LECTUAL 
Manresa, ciutat que rep i acull el talent de tots els creadors i artistes locals i nacionals, i es converteix en 
centre de trobada de la intel·lectualitat catalana. 

Del 5 al 10 de juliol de 2018

La Universitat Catalana d’Estiu arriba enguany a la capital 
del Bages del 5 al 10 de juliol coincidint amb el seu 50è 
aniversari i amb el fet que la ciutat és al 2018 la Capital 
de la Cultura Catalana.

Dijous, 5 de juliol

12 del migdia - Institut Lluís de Peguera
Acte inaugural, amb Joan Domènec Ros (president de 
la Fundació UCE), Valentí Junyent (alcalde de Manresa), 
Jordi Casassas (president de l’UCE) i Josep Sinca 
(president de Gest!).
Lliçó inaugural: «Drets humans, democràcia i euroordres» 
per Aamer Anwar (Rector de la University of Glasgow).

4 de la tarda - Espai Plana de l’Om
Taula rodona: «Canvi climàtic i energia: cap a un 
canvi de model?» amb Òscar Saladié (director de la 
Càtedra Dow-URV de Desenvolupament Sostenible, 
Universitat Rovira i Virgili), Martí Boada (Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma 
de Barcelona) i Joandomènec Ros (Universitat de 
Barcelona).

6 de la tarda - Espai Plana de l’Om
Visita guiada: Manresa, amb la col·laboració del Centre 
d’Estudis del Bages.

10 de la nit - Plaça Major
Espectacle: Projecte Mut.

Divendres, 6 de juliol

12 del migdia - Institut Lluís de Peguera
Acte: «L’empresa i l’economia catalanes: com i cap 
on van?» amb Oriol Amat (rector de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya), Guillem López 
Casasnovas (catedràtic d’economia a la Universitat 
Pompeu Fabra) i, com a moderador, Josep Huguet.

4 de la tarda - Espai Plana de l’Om
«El llibre en català: perspectiva de futur»
Projecció del film “La llibreria”, d’Isabel Coixet

6 de la tarda - Espai Plana de l’Om
Cinefòrum amb Josep Cots (director d’Edicions de 
1984), Antoni Daura (Llibreria Parcir) i Josep Murgades 
(catedràtic de filologia catalana a la UB i director d’Els 
Marges)

10 de la nit - Plaça Major
Concert: La Vella Dixieland

Dissabte, 7 de juliol

12 del migdia - Institut Lluís de Peguera
Acte: «Big Data: democràcia i seguretat»
amb M. Àngels Barbarà (directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades), Pompeu Casanovas (La Trobe 
University, Austràlia), Marta Poblet (RMIT, Austràlia) i 
Sebastià Vila (Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de 
Comunicació, UPC Manresa)

De 9 h a 13 h - Institut Lluís de Peguera
“L’associacionisme davant les noves formes de 
comunicació: les entitats en els temps del whatsapp”
amb Elisenda Rovira (periodista), Enric Puig Punyet 
(escriptor i filòsof) i Pau Vidal (fundador i director fins al 
2017 de l’Observatori del Tercer Sector)

4 de la tarda - Espai Plana de l’Om
«La Guerra Civil: una qüestió no resolta»
Projecció del film “Incerta glòria”, d’Agustí Villaronga.

6 de la tarda - Espai Plana de l’Om
Cinefòrum amb Joan Villarroya (catedràtic d’història 
contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona), 
Jordi Sales (professor jubilat de filosofia de la Universitat 
de Barcelona), Joaquim Aloy (Associació Memòria i 
Història de Manresa) i, com a moderador, Àngel Casals 
(Universitat de Barcelona).

10 de la nit - Plaça Major
Concert: Gossos

Diumenge, 8 de juliol

4 de la tarda - Espai Plana de l’Om
Taula rodona: «L’atac contra l’escola»
Amb Natxo Badenes (president d’Escola Valenciana), 

Elena Gual (directora de l’Escola Arrels, Perpinyà) i M. 
Antònia Font (Stei-Illes).

6 de la tarda - Espai Plana de l’Om
«Democràcia i repressió». Projecció del documental “1-O”, 
de Lluís Arcarazo (35 m)
Cinefòrum amb Jaume Roures (Mediapro), Jordi Borràs 
(fotoperiodista, Grup de Periodistes Ramon Barnils) i, 
com a moderador, Quico Sallés (elMón.cat)

10 de la nit - Plaça Major
Concert: Txell Sust i Gemma Humet

Dilluns, 9 de juliol

12 del migdia - Institut Lluís de Peguera
Acte: «Esport i política»
Diversos convidats moderats per Carles Santacana 
(professor d’història contemporània a la Universitat de 
Barcelona)

4 de la tarda – Espai Plana de l’Om
Taula rodona: «Usos lingüístics i consum cultural dels 
joves» amb Ester Franquesa (directora general de política 
lingüística, Generalitat de Catalunya) i responsables en 
polític lingüístiques del govern balear i de la Generalitat 
Valenciana. Moderador: Marc Marcè, director de Regió 7.

6 de la tarda - Espai Plana de l’Om
«La problemàtica del cinema en català»
Projecció dels curtmetratges La nit de l’oceà de Maria 
Lorenzo (animació, País Valencià, 11’), Víctor Uris: els 
camins del blues de Xavier Pueyo (les Illes Balears, 19’), 
La porta d’Oriol Segon Torra i Albert Palomar (Principat, 
12’), La part dels àngels de Roger Roca i Albert Serradó 
(Principat, 20’) i Interior. Família de Gerard Quinto, 
Esteve Soler i David Torras (Principat, 9’).
Cinefòrum amb Jordi Balló (professor de comunicació 
audiovisual, Universitat Pompeu Fabra), Alfons Gorina 
(Catalunya Ràdio), Núria Prims (actriu), Laura Ferrés 
(directora) i, com a moderador, Joan Barbé (crític).

10 de la nit - Plaça Major
Espectacle: Guillem Albà i la Marabunta

Dimarts, 10 de juliol

12 del migdia - Institut Lluís de Peguera
Acte de cloenda
Josep Oliveras (vicepresident de l’UCE Manresa), Jordi 
Casassas (president de l’UCE), Valentí Junyent (alcalde de 
Manresa) i Joandomènec Ros (president de la Fundació 
UCE).

Podeu trobar més informació d’aquesta edició a la web 
de la UCE Manresa: www.uce.cat
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PROGRAMACIÓ

AQUEST 2018 GOSSOS CELEBREN 
25 ANYS ALS ESCENARIS
Poques bandes del país han arribat a aquesta fita tan assenyalada. Ho fan en un 
dels moments més dolços de la seva trajectòria, al Zenit.
Aquest any portaran a terme una gira especial on les protagonistes, més que mai, 
seran les cançons. Un recull d’èxits.
Una autèntica celebració per a més de tres generacions de persones que els han 
acompanyat durant aquests 25 anys.
Cançons amb missatge, optimisme i compromís per a construir un món millor.
Hi són des de la dècada dels 90, en plena explosió musical del país. Des 
d’aleshores, Gossos han sabut reinventar-se, adaptar-se als nous temps, donant 
sempre el millor en tot tipus d’espais, vivint el present, mirant el futur i amb 
respecte pel passat.

Projecte Mut

Juliol / Agost / Setembre

UCE MANRESA2018 SONS DEL CAMÍ 2018

Hirundo Maris
Lloc: Atri de la Seu de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Hora: 21 h
Preu entrada: Anticipada 12€ / a taquilla el 
mateix dia 15€

LA ROSA DELS VENTS

TXALAPARTA HUTSA

MYSTICA

EVA

V Cicle de músiques contemplatives a Manresa 

Del 18 al 27 de juliol

Hutsun
Lloc: Parc de la Seu
Hora: 21 h 
Entrada gratuïta   

Airun
Lloc: Atri de la Seu de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Hora: 21 h
Preu entrada: Anticipada 8€ / a taquilla el 
mateix dia 10€

EVO
Lloc: Atri de la Seu de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Hora: 21 h
Preu entrada: Anticipada 8€ / a taquilla el 
mateix dia 10€

Nadishana  
Lloc: Atri de la Seu de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Hora: 21 h
Preu entrada: Anticipada 8€ / a taquilla el 
mateix dia 10€

50 anys d’escenaris
Lloc: Jardins de la casa Internacional 
d’Espiritualitat Sant Bartomeu, 56
Hora: 21 h
Preu entrada: Anticipada 12€ / a taquilla 
el mateix dia 15€

NADISHANA  
& DAVIDYANTS DUO

MARIA DEL MAR BONET  
AMB BORJA PENALBA

DIVENDRES 20 DE JULIOL

DIMECRES 18 DE JULIOL

DIMECRES 25 DE JULIOL

DIJOUS 26 DE JULIOL

DIJOUS 19 DE JULIOL

DIVENDRES 27 DE JULIOL

Nadishana és un músic siberià extraordinari, virtuós amb molts instruments. La seva 
música combina la bellesa mística amb la innovació, el refinament, el coneixement i 
el missatge sobre quelcom profund. Tot això amb un estil molt personal i que beu de 
moltes tradicions. Acompanyat per un altre virtuós al baix, Anton Davidyants. 

De sobres coneguda la llarga trajectòria 
d’aquesta artista, Maria del Mar Bonet 
du ja 50 anys als escenaris embolcallant 
amb la seva veu i música mediterrània 
les més diverses emocions, les nostres 
lluites personals, polítiques i sentimentals. 
Acompanyada per Borja Penalba a la 
guitarra, oferirà una tria de cançons en què 
l’espiritualitat hi és present.

HIRUNDO MARIS, el grup d’Arianna Savall i Petter Udland Johansen, presenta el seu 
darrer projecte, “La Rosa dels Vents”, un repertori que tracta de la mar. Hi ha música 
tradicional, antiga i composicions pròpies, tot plegat amb l’alè de la improvisació. En 
aquest concert els sentireu juntament amb el contrabaixista Miquel Àngel Cordero.

EVO és una proposta liderada pel reconegut músic Efrén López, amb un repertori 
dedicat exclusivament a la música antiga. Amb gran mestratge i gràcies a la varietat 
de recursos que els dóna conèixer músiques d’arrel, tant europees com orientals o 
nord-africanes, aconsegueixen fer reviure una música celestial que sovint resta morta 
interpretada per academicistes.

Hutsun ens oferirà una experiència 
musical guiada a través dels ritmes de la 
txalaparta tradicional i contemporània. 
El Sons del camí comença amb els 
sons més arcaics vinguts del País Basc. 
Anai Gambra Uriz i Mikel Urrutia ens 
embolcallaran en un concert al parc de la 
Seu amb la sonoritat d’aquest particular 
instrument.

AIRUN té com a objectiu difondre l’espiritualitat a través de música. El seu repertori 
es nodreix de música antiga i d’arrel així com de composicions pròpies des d’una 
concepció musical oberta i contemporània. Un viatge musical en clau d’interreligiositat 
i pau que inclou poesia, audiovisuals i performance.

ENTRADES

Les entrades es poden comprar per avançat a les taquilles del Teatre Kursaal i per internet a la 
pàgina web del mateix teatre www.kursaal.cat. També es podran comprar una hora abans de 
l’espectacle al mateix espai. En cas de suspensió per pluja es retornarà el cost de el’entrada.

El 20% del taquillatge es destinarà a projectes de l’Associació Catalana per la Pau, ONGD que 
treballa per garantir els drets i dignitat de totes les persones. Combina projectes de cooperació 
a països en conflicte amb campanyes de sensibilització i educació per la pau. Les aportacions 
recollides als concerts completaran projectes de suport a població refugiada, prioritzant els 
col·lectius més vulnerables (dones i infants).
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MANRESA CCC’18 COM A PONT D’UNIÓ DEL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR: 
Manresa, ciutat amb un ric passat cultural, un present actiu i innovador (CCC’18) i un futur prometedor 
(Manresa 2022). Impuls d’accions culturals que uneixen tendències d’ara, abans i de demà. 

FESTA MAJOR DE MANRESA 2018

UNA FESTA MAJOR D’ANIVERSARIS

CINQUENTENARI DE LA PROCLAMACIÓ DE  
LA PRIMERA PUBILLA 

25È ANIVERSARI 
COLLA CASTELLERA  
TIRALLONGUES

30È CORREAIGUA

15A MOSCADA 
INFANTIL

10È ANIVERSARI DE LA 
TROBADA DE BATERIES 

Del 18 al 27 d’agost

La Festa Major de Manresa 2018 tindrà lloc del 18 al 27 d’agost. Deu dies festius que enguany, més que mai,  
demostra l’important paper de les entitats locals en el desenvolupament de la festa. Una festa que celebra aniversaris 
d’alguns dels actes més significatius de la programació.

La Colla Castellera Tirallongues de Manresa celebra enguany els 25 anys de la seva 
fundació. 

EXPOSICIÓ 25 ANYS TIRALLONGUES

Els Tirallongues van fer la seva primera sortida a plaça el dia de la Llum (21 de febrer) 
de 1993. Aquest any 2018 l’entitat celebra el seu 25è aniversari, un quart de segle 
ple d’emocions, de pujades i baixades, d’infinitat d’experiències personals viscudes i, 
sobretot, de castells, molts castells.
Durant aquests 25 anys molta gent ha passat per la colla, molta gent té o ha tingut una 
camisa Tirallonga i, en definitiva, forma part del patrimoni de l’entitat.
Per mostrar mínimament una part del que ha passat al llarg d’aquests 25 anys, la colla 
organitza una exposició on s’hi veuran imatges, vídeos i elements variats que han 
configurat aquesta història.

TRÍADA DE TORRES HUMANES

Aquest projecte neix de la Colla Castellera 
Tirallongues de Manresa amb la idea de 
promocionar i difondre diferents maneres de 
fer torres humanes que podem trobar als Països 
Catalans: els castells, els falcons i les muixerangues.
Amb aquesta premissa s’ha començat a treballar 
buscant informació de cadasuna d’aquestes tres 
formes de fer torres humanes, començant per 
la història, les figures i construccions que ens 
ofereixen, les músiques que les acompanyen i la 
seva situació a l’actualitat. El resultat d’aquest 
treball es podrà veure reflectit en una exposició amb 
un text complert, imatges i vídeos.
A més, per poder assaborir-ho en viu i en directe, 
la cercavila de la Festa Major d’enguany comptarà 
amb la Colla Castellera Tirallongues de Manresa, 
com ja és habitual, i amb els Falcons de Barcelona i 
la Muixeranga de Torrent, La Torrentina.

Al final de la cercavila, a la plaça Major, es farà una exhibició de les tres formes de torres 
humanes. Una bona mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
Les dues exposicions es faran conjuntament a la Sala d’Exposicions de la Plana de l’Om.
La inauguració de les exposicions serà el dissabte 25 d’agost a les 11,30 hores.
L’horari de les exposicions serà:
. Dissabte 25 d’agost: d’11 a 14h i de 18 a 21 h
. Diumenge 26 d’agost: d’11 a 14h i de 18 a 21 h
. Dilluns 27 d’agost: d’11 a 14h i de 18 a 21 h

La cercavila de la Festa Major es farà el dissabte 25 d’agost de 17 a 19h.

L’exhibició de la “Tríada de Torres Humanes” serà el dissabte 25 d’agost, a la Plaça 
Major, de 19 a 20h.

Enguany la ciutat de Manresa commemora els 50 anys de la primera Proclamació de 
Pubilla i Dames d’Honor de Manresa. Per la Festa Major de l’any 1968, la Regidoria 
de Cultura, conjuntament amb una colla d’entusiastes, decideixen implantar aquesta 
tradició a la ciutat, que mantenen fins l’any 1978. Després d’un parèntesi no es torna 
a proclamar Pubilla de Manresa fins l’any 1992. Aquell any es recupera gràcies a la 
insistència i treball del Foment de les Tradicions Catalanes.
Des de 1993, l’acte s’organitza d’acord amb el conveni entre l’Ajuntament de Manresa 
i l’Agrupació Cultural del Bages. Actualment la proclamació de la Pubilla i també 
l’Hereu es realitza a la plaça Sant Domènec, el diumenge del primer cap de setmana de 
Festa Major..

El dissabte del primer cap de setmana de Festa Major, 
des de l’any 1989 l’entitat Xàldiga organitza el 
Correaigua. Una cercavila per diverses places i carrers 
del Centre Històric al llarg del qual l’aigua, amb totes 
les seves formes, colors i olors, és la protagonista. Al 
llarg dels anys mànegues, galledes, cisternes....han estat 
complementades amb confeti, basses de fang, farina...
El recorregut va precedit pels tabalers, al pas dels quals 
s’obren les mànegues que han de ruixar els participants. 
Els darrers anys el fi de festa, amb escuma a dojo té 
lloc a la Plaça Europa.

El diumenge a la tarda del primer cap 
de setmana de Festa Major, té lloc la 
Moscada Infantil. Una festa que es 
celebra des de l’any 2004, amb la creació 
de la secció infantil de l’entitat Xàldiga. 
El primer any només hi van participar 
els tabalons i diablons de Xàldiga i es va 
realitzar a la plaça Sant Domènec. L’any 
2005 es va incorporar la Víbria infantil 
batejada com “La Tremenda” i  també 
es va realitzar a la plaça Sant Domènec. 
L’any 2006 aquesta activitat va traslladar-
se lloc a la Plaça Major espai on es fa a 
l’actualitat. L’any 2007 s’hi van incorporar  
el Ceptrot i el Bou Infantil. L’acte consta 
de dues parts : a la primera i simulant la 
Mostra del Correfoc, a través de la figura 
del Boc es van presentant els diferents 
elements propis de la secció i els balls. La 
segona part consta d’un petit correfoc 
obert a la participació dels nens i nenes 
de la ciutat.

La Trobada de Bateries de Manresa va néixer com a iniciativa del bateria Ernest 
Larroya. Des de l’any 2009 la Trobada ha anat creixent i paral·lelament cercant el seu 
espai més adient. Pati del Kursaal, Jardins del Casino, Muralla Sant Domènec, Plaça 
Major, i els darreres anys ha trobata la plaça Sant Domènec el seu espai més adient.
Enguany, però, la celebració de l’aniversari fa regirar aquest acte per tal de donar-li 
l’impuls que és mereix. Amb sorpreses i concert final, el Parc de l’Agulla, diumenge 
26 d’agost serà aquest any el nou escenari d’una trobada que ha anat creixent i 
consolidant-se any rere any.

10È ANIVERSARI DE LES 
VISITES A LA MANRESA 
DESCONEGUDA 
Com cada any, per la Festa Major, tenim 
l’oportunitat de descobrir els elements 
menys coneguts de la història i el 
patrimoni cultural de Manresa, elements 
que ajuden a conèixer el passat de la 
ciutat i a gaudir d’espais sorprenents als 
quals no tenim accés habitualment.
Enguany les visites es faran els dies 21, 
22 i 23 d’agost a les tardes, i comptaran 
amb novetats i sorpreses d’interès per 
a tots els públics. L’activitat és gratuïta 
però, com en l’anterior edició, per 
organitzar millor les visites i evitar les 
cues, es podrà recollir el tiquet amb 
l’hora del torn de visita amb antelació a 
l’Oficina de Turisme des d’uns dies abans.

Els Catarres, amb el seu cinquè disc, “Tots els meus principis”, seran els protagonistes 
dissabte de Festa Major (25 d’agost). El trio d’Aiguafreda és format per Jan Riera, Èric 
Vergés i Roser Cruells, seran protagonistes dissabte de Festa Major de Manresa (25 
d’agost)
Després dels quatre discos anteriors, el grup manté la seva fórmula de cançons properes 
que  tenen tots els ingredients per esdevenir grans èxits: un pop folk ballable i cantable 
que tothom es fa seu des de la primera audició. 

25 d’agost, 23 h 
Plaça Sant Domènec 
Concert gratuït

ELS CATARRES

Juliol / Agost / Setembre

‘MANES’

Divendres 27 i dissabte 28 de juliol a les 21.30h
LLoc: Edifici de L’Anònima

Manes és una producció de teatre físic dels anys 90 que 
va fer una gira de prop de 250 representacions per tot el 
món. Ara, l’any 2018 es convertirà en la primera recreació 
pròpia de la història dels gairebé 40 anys de La Fura dels 
Baus. Una cosa insòlita, però alhora necessària veient 
els temps que corren: teatre per a centrifugar cervells i 
remoure budells.
En una societat deshumanitzada i motoritzada per les 
tecnologies, Manes utilitza el llenguatge ‘furero’ per 
impactar l’espectador i submergir-lo en la seva naturalesa 

DE LA FURA DELS BAUS

més animal. Un retorn a l’instint, l’ésser humà, l’animal, 
a la persona. L’essència més fonamental de l’home, 
connectant així a l’espectador amb la seva naturalesa més 
bàsica, amb allò que el sosté. El mateix públic, compartint 
espai amb actors i escenografia (sobretot en constant 
moviment), esdevé un ens actiu i en part de l’espectacle: 
una experiència total. Una proposta que obliga, lliure de 
tecnologies i sofisticació alhora que lluny de l’estètica de 
superficialitat a la qual ens hem acostumat, a reflexionar 
sobre idees universals com el sexe, el menjar, el naixement 
i la mort. Un món on escenes de ritualitat i ironia, de 
perspectives contraposades, conviuen i es fertilitzen.

Organitza: La Fura dels Baus i Ajuntament de Manresa 
Venda d’entrades a partir del 2 del juliol a la taquilla del 
Kursaal i al web www.kursaal.cat
10€ anticipada / 15€ taquilla de L’Anònima
Aforament limitat a 350 persones per sessió

‘TOT VA BÉ SI ACABA BÉ’

Dissabte 14 i diumenge 15 de juliol a les 19.30 h
LLoc: Parc de Puigterrà

Parking Shakespeare s’enfronta a una de les comèdies 
menys conegudes de Shakespeare i ho fa perquè... ja no 
els en quedava cap per representar. Han exhaurit totes 
les comèdies i han hagut de regirar els calaixos fins a 
trobar aquesta. Però és una obra menor, com asseguren 
alguns crítics? O serà la traca final? El gran comiat 
abans d’iniciar la nova etapa?
La jove Helena sap que en qualsevol conte de fades, 
si l’heroi salva el rei, obté com a recompensa la mà de 
la seva estimada damisel·la. Però no ha previst que, 

en aquest cas, el suposat heroi és “ella” i que la seva 
recompensa, el noble Bertran, també hi voldrà dir la 
seva. S’acaba aquí el conte de fades i comença una 
història d’enganys, mentides i manipulacions, on cada 
personatge només mira per a si mateix i les estratègies 
són cada cop més fosques. Però diuen que tot va bé, si 
acaba bé. O no?
Monica Bofill i Judith Pujol co-dirigeixen el muntatge 
que s’estrena el 14 de juliol a Manresa, i que del 19 de 
juliol al 5 d’agost es podrà veure al Parc de l’estació del 
Nord de Barcelona. Parking Shakespeare es confirma 
com una de les companyies més constants del panorama 
barceloní i consolida el seu projecte d’apropar la 
dramatúrgia a tots els públics i a tots els espais. I amb la 
complicitat de ‘Manresa, Capital de la Cultura Catalana 
2018’, esperen traslladar aquest esperit al parc de 
Puigterrà per l’estrena absoluta de la desena comèdia de 
William Shakespeare.

Durada: 1 h 30 min. ESPECTACLE GRATUÏT

DE LA COMPANYIA

PARKING SHAKESPEARE
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FESTIVALET DE CIRC

DE MANRESA

a càrrec de LaCrica
Lloc: Plaça Sant Domènec
Hora: de 10 h a 12 h
Gratuït – Obert a tothom

Veniu a experimentar les emocions del 
circ en un ambient lúdic i relaxat. Podreu 
enfilar-vos a les teles aèries, posar a prova 
l’equilibri passant pel cable o damunt de la 
bola, ser uns autèntics trapezistes i vèncer 
la por, jugar amb els malabars i passar-
vos-ho bé fent capitombes i acrobàcies als 
matalassos.

Cia- CIRCO LOS 
Artistes: Igor Buzato i Antonio Correa
Lloc: Plaça Sant Domènec
Hora: 12 h
Durada: 50 minuts
Gratuït - Tots els públics

“Vintage Brothers” és un espectacle fresc, 
àgil i divertit, on la tècnica i l’humor es 
barregen constantment, recordant grans 
personatges del cinema i de l’humor en 
blanc i negre com Charles Chaplin, Stan 
Laurel i Oliver Hardy, els Germans Marx...

Cia- LA BELLA TOUR 
Artistes: Roi Borrellas i Guillermo Aranzana
Lloc: Plaça Sant Domènec
Hora: 12 h / Durada: 50 minuts
Gratuït - Tots els públics

Fa més de trenta anys van ser els reis de 
la pista. Els pallassos principals d’un dels 
millors circs del moment. Eren el número 
principal de l’espectacle. Ara ells són 
l’espectacle.
Trenta anys després solament queden 
aquests dos pallassos. Ells fan tots els 
papers, acròbates, mossos de pista, 
equilibrista, domadors...
Dos vells amics que, una vegada més, faran 
el que millor saben fer: divertir i sorprendre 
al públic.

a càrrec de LaCrica 
Lloc: Plaça Sant Domènec
Hora: de 10 h a 12 h
Gratuït – Obert a tothom

Cia- CIRQUE EXALTÉ 
Artistes: Sara Desprez, Jonathan Charlet i 
Angelos Matsakis
Lloc: Plaça Major
Hora: 17 h / Durada: 45 minuts
Gratuït - Tots els públics

Tres exaltats surten a escena amb la 
mateixa passió que desprèn el rock salvatge 
i la poesia ardent del disc “Horses” de Patti 
Smith. En un esclat d’acrobàcies intenses, 
celebren la llibertat amb un fons de música 
rock. Cada segon és perfecte. Busquen el 
límit, la bellesa espontània de l’imprevist i 
flirtegen amb el risc. 
Un espectacle que connecta el circ 
multidisciplinar amb la cultura 

underground dels anys 60 i 70. Una peça 
estimulant que vol exprimir la intensitat 
de cada moment de la vida.

Cia- D’IRQUE & FIEN 
Artistes: Dirk Van Boxelaere  i Fien Van 
Herwegen
Regidors escènics: Fill de Block i Nicolas 
Charpin
Lloc: Sala gran Teatre Kursaal
Hora: 19 h / Durada: 55 minuts
Preu: 8 €* - Tots els públics  
Amb la col·laboració: El Galliner

La Cie D’IRQUE & FIEN  és un duo que 
comparteix vida, art, pista… amb una bona 
complicitat tant en l’asfalt com en la vida, 
que els permet crear  espectacles de circ 
poètic dibuixant suaument l’ànima infantil. 
Una parella que cerca, es perd, es troba, 
espera compartir la partició d’una vida en 
dos. 
Les seves parelles viatgen de lloc a lloc, des 
de trobades fins al coneixement, des de 
sorpreses momentals en reptes, reconeguts 
per tots.

Cia- PSIRC 
Artistes: Adrià Montaña i Wajna Kahlert
Lloc: Sala gran Teatre Kursaal
Hora: 21 h / Durada: 70 minuts
Preu: 8 €* - Tots els públics  
Amb la col·laboració: El Galliner

El meu nom és Hor, a través de la mirada 
espectacular del circ i l’humor àcid, mostra 
una arqueologia de les relacions humanes 
i es manifesta en escena com un inventari 
de gestos i accions plenes de bellesa que 
van ser abandonades a la intempèrie dels 
temps.
L’espai escènic, el teatre o la carpa, pot ser 
la cova dels nostres ancestres o el desordre 
d’un museu, emocions emmarcades i 
atrapades en la seva abstracció, lluny del 
sentir dels seus cossos reals. 
Però és al mateix temps un refugi, un 
garatge on assajar la vida amb alguns 
trastos quotidians com cables elèctrics, 
endolls, cadires, titelles inacabades, llums 
que il·luminen parets i objectes d’un 
interior passat de moda, restes d’una 
identitat diluïda en el cansament. 
La consciència en Hor es multiplica, es 
fragmenta, està per tot arreu, desmembrada 
com un déu en desús, i, per recuperar els 
trossos d’aquest déu, l’espectacle s’articula 
al voltant del misteri de qui o què és Hor.

Lloc: Plaça Major
Hora: 20.45 h
Gratuït - Tots els públics  
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MANRESA CCC’18 COM A UNA OPORTUNITAT DE CREIXEMENT ECONÒMIC I TURÍSTIC: 
Manresa, ciutat redescoberta com a lloc d’inversió i oportunitat econòmica; i d’atracció turística al bell mig 
de Catalunya, entre el mar i la muntanya. Ciutat per acollir nous projectes disruptors catalans.

LaCrica és un col·lectiu que neix a Manresa a finals del 2009, fruit de la il·lusió d’un 
grup de professionals del circ de la comarca del Bages, amb la intenció de promoure, 
difondre i donar a conèixer la cultura del circ a la ciutat.

Manresa esdevé ja des dels darrers anys una ciutat referent del circ, gràcies al projecte 
formatiu que ofereix LaCrica i a la programació  que ofereixen els equipaments 
municipals: Teatre Conservatori i Teatre Kursaal.

D’aquí neix, el FESTIVALET DE CIRC DE MANRESA, per convertir-se en un motor 
de motivació ciutadana, en què la població s’impliqui d’una manera professional 
i voluntària. Així durant els dies de la seva realització, Manresa pot esdevenir un 
referent per a professionals, artistes, programadors, estudiants, ciutadania en general… 
L’objectiu principal d’aquest Festival és donar a la ciutadania l’oportunitat de conèixer 
i viure circ en primera persona i de prop. A la vegada, enriquir el teixit artístic del circ 
per a locals i foranis, artistes i espectadors.

TALLER 
DEL CIRC

VINTAGE 
BROTHERS

CIRCUS
SHOW

TALLER 
DEL CIRC

FURIEUSE 
TENDRESSE

SOL B

EL TEU NOM 
ÉS HOR

BENVINGUDA 
DEL FESTIVALET

Dies 31 d’agost, 1 i 2 de setembre 2018

Programa

Cia- PESSIC de CIRC 
Artista: Xavi Arcos
Lloc: Plaça Major
Hora: 21 h / Durada: 40 minuts
Gratuït - Tots els públics    
Amb la col·laboració: IMAGINA’T Manresa

Un viatger arriba a la plaça. No hi arriba 
amb un vehicle qualsevol, sinó amb una 
extravagant moto amb sidecar plena de 
mapes, indicacions i artefactes d’altres 
temps. 
Així desfilarà per la plaça mentre intenta 
dominar el seu sidecar fent mil i una 
acrobàcies amb el màstil xinès, els patins...

Cia- LA MEUTE
Artistes: Thibaut Brignier, Mathieu 
Lagaillarde, Gabriel Soulard i Virginie Moy
Lloc: Plaça Europa
Hora: 18.30 h / Durada: 45 minuts
Gratuït - Tots els públics

La roda gira... La roda gira... La roda gira...
La roda de la mort és un objecte mític 
i estrany del circ tradicional per la seva 
grandària i el seu moviment circular, i està 
carregada de molts símbols. Us proposem 
explorar, amb el públic, aquesta dimensió 
totèmica. A través d’un ritual col·lectiu 
sense principi ni fi, un trànsit obsessiu 
i cíclic fet de plomes i fum, estranyes 
polifòniques, de muntanya ardent i sense 
paraules, confinament i alliberament, tres 
homes posseïdors exploren el significat de 
la vida i ens conviden a qüestionar-ho amb 
ells.
També són tres homes com tots els altres, 
amb els seus dubtes, les seves pors, els seus 
amors i les seves baralles. I com la vida 
es burla de nosaltres, nosaltres també ens 
burlem d’ella. Tres avis que fumen la pipa 
exòtica de la pau, les extravagàncies de la 
infància, la trobada i l’amor-break, grans 
ximpleries i grans descobriments, passions i 
decepcions...

Cia- LA MEUTE
Artistes: Thibaut Brignier, Mathieu 
Lagaillarde, Gabriel Soulard i Virginie Moy
Lloc: Plaça Europa
Hora: 17 h / Durada: 45 minuts
Gratuït - Tots els públics

Cia- YTUQUEPINTAS  
Artistes: Borja González i Roc Sala (piano)
Lloc: Plaça Major
Hora: 22 h / Durada: 55 minuts
Gratuït - Tots els públics

A “Somnis de Sorra”, només amb les mans 
i sorra damunt un vidre, Borja González 
narra el pas de dues persones en el 
transcurs de la seva vida, des dels somnis 
que es creen a la infància, les vivències 
que apareixen a la maduresa, fins la visió 
real i retrospectiva que aporta l’experiència 
viscuda.
Dibuix a dibuix, transporta l’espectador 
a moments plens d’emocions, a viatjar a 
diferents llocs del món i a fer una reflexió 
poètica dels seus propis sentiments, 
vivències i records.

SIDECAR

78 TOURS

78 TOURS

SOMNIS DE SORRA

DISSABTE 1 DE SETEMBRE

DIVENDRES 31 D’AGOST

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE

*Abonament per als dos espectacles en 
sala (PSIRC i d’IRQUE & FIEN) – 10 €

El Festivalet de Circ és una idea, 
una il·lusió que es converteixi en 
un projecte cultural, un camí cap 
a la innovació, el compromís i 
l’esperança, ampliant horitzons 
per seguir gaudint de l’espectacle
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MANRESA CCC’18 COM A PONT ENTRE PERSONES: 
Manresa, ciutat de ric teixit social, educatiu i cultural, que promou els llaços entre les seves entitats
i associacions, i accions intergeneracionals. Manresa, ciutat d’acollida. Juliol / Agost / Setembre

Manresa des d’una altra mirada

UN ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT PERDURABLE DE LA MÀ DE PROFESSIONALS, ACADÈMICS, 
COMUNICADORS I PENSADORS DE RECONEGUT PRESTIGI NACIONAL 

I INTERNACIONAL. LA SEVA MIRADA EXTERNA JUNTAMENT AMB 
LA NOSTRA MIRADA INTERNA PER...

MITJANÇANT UNES PONÈNCIES ESCÈNIQUES COMPARTIDES I OBERTES A TOTHOM

PER ESDEVENIR UNA CIUTAT  AMABLE I CULTA

REINVENTAR
REMIRAR

CAPGIRAR

PENSAR
QÜESTIONAR

AVANÇAR

REVISAR

El marc de la capitalitat cultural  ofereix ponts de connexió i diverses opcions per enllaçar valors humans i 
socials molt nostres i de ciutat.

 Valors compartits quotidianament com a comunitat, entenent la cultura com a un motor i un segell de 
transformació que es manifesta en tots els àmbits de les nostres accions. I se n’han triat cinc:

FESTA · SALUT · ESPORT · SOLIDARITAT · UNIVERSITAT

Aquests seran els 5 ponts, els 5 eixos d’aquestes primeres ponències durant el segon 
semestre de 2018.

ESPORT ÉS CULTURA, 

SOLIDARITAT ÉS CULTURA, 

UNIVERSITAT ÉS CULTURA, 

MANRESA      DE L’ESPORT

MANRESA      DE LA SOLIDARITAT

MANRESA       DE LA UNIVERSITAT

Amb MANEL ESTIARTE i MÒNICA TERRIBAS
11 octubre a les 19.30 h
Teatre Conservatori

L’esport és motor. És repte. És superació... Conversa 
oberta entre Manel Estiarte i Mònica Terribas

amb ÒSCAR CAMPS i RICARD USTRELL
29 novembre a les 19.30 h
Teatre Conservatori

La Solidaritat és compromís. El tenim? L’exercim com 
cal? L’exigim? Reflexions pausades per a un tema que 
sempre és urgent.

amb JOAQUIM M. PUYAL
13 desembre a les 19.30 h
Teatre Kursaal (sala gran)

Aprendre per fer-se entendre. La importància de 
saber transmetre, la importància de saber comunicar. 
D’escoltar. De preguntar.  

Manresa des d’una altra mirada és un 
projecte de ciutat que neix en el context de 
la capitalitat cultural amb la “Cultura des 
d’una altra mirada” i s’estrena per la Festa 
Major com a acte de cloenda.

Aquest viatge no es fa sol. Compartir és cultura. Agraïment absolut a qui acompanya des d’aquesta 
“altra” mirada. Pels seus valors, el seu tarannà, la seva aportació constant i vital a la ciutat, el seu 
compromís i la seva mà sempre estesa a la ciutat i al territori. Gràcies AMPANS, ALTHAIA - Xarxa 

Assistencial Universitària de Manresa, i FUB – Fundació Universitària del Bages.

FESTA ÉS CULTURA,

MANRESA       DE LA FESTA

amb NATXO TARRÉS i QUIM MASFERRER

30 AGOST a les 19.30 h
Teatre Conservatori

Quan acaba la Festa Major és un bon moment per remirar-la, recordar-la, reviure els 
valors de la Festa pensant en el dia a dia.
La Festa és aquell moment extraordinari  en què, col·lectivament, es comparteixen 
expressions, accions, signes i símbols d’identitat que s’exterioritzen però que vénen 
de molt endins de cadascú. La Festa ens diu com som, com sentim, d’on venim. 
També ens diu on anem?  La Festa ens transforma, sí. La Festa s’hereta. I la Festa 
es transforma? Què diu la Festa de nosaltres? Què volem que digui? La festa ens 
assenyala. La Festa ens fa ser...
Amb la “ressaca” de la Festa al nostre cos i amb la mirada encara lluent…, mirem la 
Festa i parlem d’ella. Parlem d’ella. I de nosaltres.

SALUT ÉS CULTURA,

MANRESA       DE LA SALUT

Amb Dr MIQUEL VILARDELL 
i TONI MASSANÉS

20 SETEMBRE a les 19.30 h
Teatre Conservatori 

Posem en valor la salut i la nostra actitud vital davant la salut. La Salut hospitalària i, 
també, la salut de l’ànima. La sanitat. L’alimentació. L’assistència. La preocupació per 
la recerca, la innovació, els avenços… I l’ocupació per fer de la nostra vida, la de tots 
i cadascú, una vida en gaudi, en harmonia, amb salut, amb calma, amb expectativa. 
Una vida única i plena. Conscient. Per embellir persones i envellir amb dignitat.



DE PARÍS A NOVA YORK

Del 23 d’agost al 28 d’octubre de 2018

Els segles XIX i XX van viure una gran evolució en el 
món de l’art i en el mercat de l’art.

El segle XIX va ser l’època, en el món de l’art, de la 
revolució permanent; aquell temps en què tot va 
evolucionar, en què tot estava en moviment i en què 
es buscaven nous camins. I el final de segle va ser un 
temps d’experimentació artística a la recerca de nous 
temes, de noves maneres d’entendre la creació artística, 
de nous reptes: la febre de la descoberta.

La història de l’art al segle XX, per la seva banda, és una 
història sense fi. Tot es descobreix i redescobreix, els 
camins més curts a vegades fan marrada, i els artistes 
volen menjar-se la vida i el món a queixalades. És un 
segle excitat, però també excitant. Un segle de barreja: 
el millor i el pitjor, el vell i el nou, l’esclat de vida i la 
mort.

Els segles XIX i XX veuran també canvis de capitalitat. 
Veuran com el món de l’art, i el mercat de l’art, passaran 
de París a Nova York en una transició sòlida mai 
acabada.

L’exposició «De París a Nova York. Gravats de la 
col·lecció Gelonch Viladegut» vol mostrar, mitjançant 
gravats i obra gràfica de grans artistes del moment, 
l’evolució que acabem de descriure: l’eclosió i l’evolució 
de l’art i els canvis de capitalitat del món i del mercat de 
l’art.

Aquesta exposició s’estructura en cinc àmbits temàtics 
al voltant de la reflexió i de les obres dels millors artistes 
de l’època: «El París del XIX. El centre de l’art (1840-
1900)», «Artistes nostres a París al tombant de segle 
(1890-1936)», «El París de les avantguardes (1900-
1950)», «Artistes catalans a la recerca de... (1950-1975): 
el paper del Cercle Maillol» i «L’odissea americana: Nova 
York, la nova capital de l’art (1950-...)».

Lloc: Centre Cultural el Casino.

Horari: de dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h. 
Dilluns no festiu, tancat.

Organitza: l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona, la Col·lecció Gelonch Viladegut, el Museu 
Comarcal de Manresa i el  Museu Abelló de Mollet del 
Vallès.

GRAVATS DE LA COL.LECCIÓ 
GELONCH VILADEGUT

TROBADA DE PESSEBRISTES

Diumenge, 30 de setembre

Coincidint amb el vintè any d’exposició de Diorames i 
Pessebre Monumental, el Grup Pessebrístic de Manresa 
va acceptar l’encàrrec de la Federació Catalana de 
Pessebristes d’organitzar a la ciutat de Manresa la 
48a Trobada Nacional de  Pessebristes de Catalunya 
i Balears, que se celebrarà el diumenge dia 30 de 
setembre de 2018.
Pessebres tradicionals de suro i molsa, de cartró i/o 
paper, així com altres més artístics en guix, o els 
diorames moderns amb nous materials, han estat la 
continuïtat del Pessebrisme a Manresa fins als nostres 
dies havent gaudit, en el temps, de notables artistes en 
aquest art i, sobretot, del Concurs iniciat per la V.O.T. 
Franciscana l’any 1922, que es va anar celebrant amb 
més de 100 participants, fins al Nadal de 1935.

El Grup Pessebrístic de Manresa us convida a participar 
a les activitats que han preparat: 

Matí 
- 8.30 a 9.00 h. Recepció i lliurament d’acreditacions 
al Palau Firal de Manresa. Aparcament gratuït.
- 9.00 a 9.45 h. Esmorzar
- 9:45 a 10 h. Trasllat amb autocar a Manresa
- 10 a 11 h. Visites culturals guiades (tres itineraris)
 a) Cova de Sant Ignasi
 b) Ruta Modernista
 c) Basílica Santa Maria de la Seu
- 11 h. Missa a la Basílica de Santa Maria de la Seu. 
Cantada per la Capella de Música de la Seu.
- 12 a 12.30 h. Recepció oficial de Presidents al 
Saló de Sessions de  l’Ajuntament de Manresa, on es 
proclamaren les Bases de Manresa.
- 12 a 13 h. Visita a les exposicions de pessebres: 
claustre de la Seu i baixos  de l’Ajuntament
- 13 a 13.45 h. Mostra de Cultura Tradicional 
Manresana
- 13.45 a 14 h. Trasllat en autocar al Palau Firal
- 14.15 h. Parlaments:   GPM – FCP - Ajuntament
- 14.45 h. Dinar de germanor i presentació de 
l’activitat artística realitzada pels alumnes d’AMPANS

Tarda
- 17 h. Intercanvi d’obsequis entre les entitats, 
lliurament del fanalet a l’Associació de Pessebristes 
i Modelistes de Vilassar de Mar, organitzadors de la 
Trobada 2019
- 17.30 h. Cloenda

48A TROBADA NACIONAL 
DE PESSEBRISTES DE  
CATALUNYA I BALEARS

MON PARE ÉS UN OGRE

21 i 22 de setembre

“De petit, tothom em deia que el meu pare era un ogre, 
i potser era cert, perquè mai ningú ha vist un 0gre, i jo 
tampoc vaig veure mai el meu pare.”

Mon pare és un ogre és un espectacle teatral i 
multidisciplinari, una obra de format mitjà, que combina 
gest i clown per explicar-nos una història colpidora, un 
pèl incòmoda i plena de sentiments que ens arribarà a 
emocionar. Ens parla sobre el bé i el mal, sobre la maldat 
dels bons i la bondat dels dolents, el càstig, la culpa, la 
solidaritat, la justicia. Un viatge al país dels ogres, un cant 
a l’esperança.

Sinopsi

L’Eduard vol recuperar la memòria del seu pare, un home 
a qui tothom anomenava “l’ogre”. Durant moltíssims anys, 
no ha sabut res d’ell. Ara, a la maduresa, rep la visita d’un 
home que va compartir cel·la els últims anys de vida del 
pare a la presó. D’aquesta manera, l’Eduard descobreix la 
història no explicada, descobreix un ogre solitari i fosc, 
que al seu cor sempre hi guardà un lloc pel seu estimat 
fill. Descobreix que gràcies a aquest amor, el seu pare mai 
deixà de ser un ésser humà.

L’Eduard ens explica la historia de l’ogre. Es posa a la pell 
del seu pare per a reconstruir  tots els anys que va viure 
a la presó. Ens mostra el seu costat fosc, però també el 
seu costat més tendre, la seva fortalesa i la seva debilitat, 
la tristesa i la diversió. Tot plegat en una petita cel·la 
on s’acumulen anys, ombres i alegries, recels i amistats 
eternes.

La companyia de comediants  La Baldufa busca crear un 
espectacle de qualitat artística per a nens però en què els 
adults també puguin gaudir. Crear teatre per als sentits, 
innovador, amb rigor i qualitat. 

Tres sessions

. Divendres 21 de setembre. 15h. Teatre Conservatori. 
Adreçada al públic escolar

. Divendres 21 de setembre. 18h. Teatre Conservatori. 
Sessió oberta per a tothom. 

Aforament limitat. Sessió oberta per a tothom (a partir de 
8 anys). Les entrades es poden recollir a les taquilles o a 
la pàgina web del Kursaal a partir del 9 de juliol.

. Dissabte 22 de setembre. 11h. Centre Penitenciari 
Lledoners. Sessió per a interns acompanyats de familiars.

Organitza: Ajuntament de Manresa, Serveis Territorials 
a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Activitat gratuïta

ESPECTACLE TEATRAL  
I MULTIDISCIPLINARI

Organitza: Grup Pessebrístic de Manresa i Ajuntament 
de Manresa - Activitat gratuïta

DIMECRES 4 DE JULIOL

L’OBRADOR. 
Adreçat a infants a partir de 4 anys, acompanyats d’un adult
Organitza: Biblioteca del Casino de Manresa i  
Ajuntament de Manresa

Biblioteca del Casino de Manresa
Dimecres, 4, 11, 18, 25 de juliol - A les 18 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
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DIUMENGE 1 DE JULIOL

DILLUNS 2 DE JULIOL

MUR, MANRESA ART URBÀ
Del 12 de juny al 28 de juliol de 2018
Artistes convidats: Aryz, Axel Void, Ana Langeheldt (Lahe), 
Mohamed L’Ghacham, Berni Puig, Elara Elvira, Elsa Guerra, 
Claudia Carbajal.

Organitza: Ajuntament de Manresa, Murs Plàstics i 
Associació Stalow

Diferents espais de la ciutat - Activitat gratuïta

ACTIVITATS JULIOL

EXPOSICIÓ TOMÀS BOIX, PINTOR.  
SOLSONA, MANRESA, BARCELONA

EXPOSICIÓ ‘ITINERARIS D’EXPRESSIONS’.  
OBRES DE JOSEP MANUEL RIGAT 

Del 29 de juny al 22 de juliol de 2018
Organitza: Centre Cultural el Casino i Museu Comarcal  
de Manresa
Centre Cultural el Casino   
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h - Entrada lliure

Del 15 de juny al 14 de juliol de 2018
Organitza: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació 
de les Comarques Centrals
Sala d’exposicions de la Casa Lluvià   
De dimecres a dissabte de de 18 a 20.30 h - Entrada lliure

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:  
GENT GRAN, FONT DE SAVIESA
Del 3 al 27 de juliol de 2018
Organitza: Mèmora
Biblioteca del Casino de Manresa / Horari de biblioteca 
Entrada lliure

EXPOSICIÓ VI_SUALS 18.  
UNA FUSIÓ DE L’ART I EL VI,  
UNA EXPERIÈNCIA PER ALS SENTITS
Del 1 al 8 de juliol de 2018
Organitza: DO Pla de Bages, l’Ajuntament de Manresa, la 
Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central, el Cercle Artístic de 
Manresa, Foto Art Manresa i Cine Club Manresa
Museu de la Tècnica   
De 10 a 14 h - Entrada lliure

Organitza: Volei 6 i Manresa Jove (Ajuntament de Manresa)
Plaça Major / Tot el dia
Activitat gratuïta

Organitza: Ajuntament de Manresa
Plaça Icària / 18 h
Activitat gratuïta . Inscripcions: www.manresajove.cat

FINAL XIII TORNEIG DE VOLEI PLATJA

TORNEIG PING PONG D’ESTIU

SETMANA D’AVENTURA
Del 2 al 6 de juliol de 2018
Organitza: Manresa Jove (Ajuntament de Manresa), Casal de 
joves La Kampana i CAE
Diferents espais de la ciutat / de 9.30 a 13 h  
Preu: 25 € tota la setmana 
Inscripcions: www.manresajove.cat

DIMARTS 3 DE JULIOL

Agenda
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2018
Juliol / Agost / Setembre

50È ANIVERSARI  
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

DIJOUS 5 DE JULIOL

Organitza: UCE, Gest i Ajuntament de Manresa
*Per a més informació, trobareu l’agenda desglossada dels 
diferents actes a la pàgina 6 d’aquest programa.

5 JULIOL

6 JULIOL

7 JULIOL

8 JULIOL

9 JULIOL

Lliçó inaugural: «DRETS HUMANS, DEMOCRÀCIA 
I EUROORDRES» per Aamer Anwar 

Acte: «EL LLIBRE EN CATALÀ: PERSPECTIVA 
DE FUTUR» i projecció del film: LA LLIBRERIA 
d’Isabel Coixet 

Acte: «BIG DATA: DEMOCRÀCIA I SEGURETAT»

Acte: “L’ASSOCIACIONISME DAVANT LES NOVES 
FORMES DE COMUNICACIÓ: LES ENTITATS EN ELS 
TEMPS DEL WHATSAPP”

Acte: «LA GUERRA CIVIL: UNA QÜESTIÓ NO RESOLTA» 
i projecció del film: PROJECCIÓ DEL FILM INCERTA 
GLÒRIA d’Agustí Villaronga

CINEFÒRUM amb Josep Cots, Antoni Daura, i 
Josep Murgades

CINEFÒRUM amb Joan Villarroya, Jordi Sales, 
Joaquim Aloy i, com a moderador, Àngel Casals.

Concert: GOSSOS

Taula rodona: «L’ATAC CONTRA L’ESCOLA»

Acte: «DEMOCRÀCIA I REPRESSIÓ» Projecció del 
documental 1-O, de Lluís Arcarazo

Acte: «ESPORT I POLÍTICA»

Acte: «LA PROBLEMÀTICA DEL CINEMA EN CATALÀ» 
Projecció de curtmetratgesMés informació: www.uce.cat

Espectacle: GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA

Taula rodona: «USOS LINGÜÍSTICS I CONSUM  
CULTURAL DELS JOVES»

Concert: TXELL SUST I GEMMA HUMET

Concert:  LA VELLA DIXIELAND

Acte: «L’EMPRESA I L’ECONOMIA CATALANES: COM I 
CAP ON VAN?»

Taula rodona: «CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA: CAP 
A UN CANVI DE MODEL?» 

Visita guiada: MANRESA amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis del Bages.

Espectacle: PROJECTE MUT

Del 5 al 10 de juliol

PINTEM LA GISPERT. ESTAMPACIÓ DE 
GRAVATS XXL. MCCC18.

TALLER DE TEATRE

EXPOSICIÓ CARICATURES CULTURALS  
DE MARC MARTINES

Dissabte 7 de juliol de 2018
Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Ajuntament  Manresa.
Plaça Gispert / Matí de 11 a 13 h - Tarda de 17 a 20 h
Activitat gratuïta

Dies 9,11, i 13 de juliol de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa.
Espai Jove Joan Amades / de 10 a 13 h 
Preu: 18 € tots els dies  
Inscripcions: www.manresajove.cat

Del 6 al 21 de juliol de 2018
Inauguració: divendres 6 de juliol a les 19 h
Organitza: Ajuntament de Manresa i Comissionat Centre 
Històric
Mercat Municipal de Puigmercadal de Manresa 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h / divendres de 8 a 20 h /
dissabte de 8 a 15 h

Entrada lliure

Organitza: Manresa Jove (Ajuntament de Manresa)
Llera del riu. Punt de trobada: Estadi de futbol / 18 h
5 € - Inscripcions: www.manresajove.cat

Organitza: Manresa Jove (Ajuntament de Manresa) i  
Piscines municipals
Piscines municipals de Manresa / 21 a 24 h
3 € - Gratuït per abonats - Inscripcions: www.manresajove.cat

Organitza: Ajuntament de Manresa i Murs Plàstics
Edifici de L’Anònima / 20 h - Entrada lliure

Organitza: Parc de la Sèquia amb la col·laboració de l’AVV de 
la Balconada
Casa de la Culla / 11 h - Activitat gratuïta

PAINTBALL

PISCINES NOCTURNES

MURS I DEBAT OBERT SOBRE  
LA CREACIÓ I CONSERVACIÓ D’ART URBÀ

VINE AMB ELS TEUS AVIS  
A VISITAR LA CULLA!

DIVENDRES 13 DE JULIOL

DISSABTE 7 DE JULIOL

DILLUNS 9 DE JULIOL

DIVENDRES 6 DE JULIOL

10 JULIOL
ACTE DE CLOENDA: Josep Oliveras, Jordi 
Casassas, Valentí Junyent i Joandomènec Ros 
(president de la Fundació UCE).

Organitza: CAE i Club del Joc
Plaça Major / 21.30 a 24 h
Activitat gratuïta. A partir de 14 anys

NIT DE JOCS DE L’HOME LLOP



Organitza: Parc de la Sèquia i Meandre

Punt trobada: pàrquing del Mas de la Sala / 22 h a 1 h 
Activitat gratuïta

CONTES NOCTURNS A  
LA SÈQUIA PER ADULTS

EXPOSICIÓ EVA BOZZO

LA CITTÀ INFINITA

“MANES” DE LA FURA DELS BAUS

FESTES DE SANT IGNASI

Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol de 2018
Organitza: Ajuntament Manresa.
Edifici de L’Anònima  
Matí de 10 a 13.30 h / Tarda de 17 a 18.30 h - Entrada lliure

Construeix la teva pròpia ciutat, participant en un gran joc 
potencialment infinit. Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol de 2018
Organitza: Ajuntament  Manresa.
Edifici de L’Anònima / Sessions a les 10 h, 12 h i 17 h. 
Durada de cada sessió 1.30 h. Edat recomanada a partir 
de 4 anys. Activitat gratuïta - Aforament limitat
Cal inscripció prèvia: cultura@ajmanresa.cat

Divendres 27 i dissabte 28 de juliol de 2018
Organitza: La Fura dels Baus i Ajuntament de Manresa.
Edifici de L’Anònima / 21.30 h 
Venda d’entrades a partir del 3 del juliol a la taquilla del 
Kursaal i al web www.kursaal.cat
10 € anticipada / 15 € taquilla a L’Anònima
Aforament limitat a 350 persones per sessió

Del 18 al 31 de juliol de 2018
Organitza: Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça 
Major, Sant Miquel i Voltants, Manresa Turisme – Fundació 
Turisme i Fires de Manresa, Comissionat del Centre Històric, 
Manresa 2022 i Cova de Sant Ignasi.
Centre Històric de Manresa 
Trobareu el programa complet d’activitats a  
www.manresaturisme.cat

Organitza: Parc de la Sèquia i Nordic Walking Terapèutic
Infosèquia del Parc de l’Agulla. Hora de trobada: 20.45 a 
l’InfoSèquia / 21 a 24 h - 10 € (a partir de 12 anys), 5 € (de 8 
a 12 anys), Gratuït (fins a 8 anys)

LA NIT DELS MARXANTS

DISSABTE 18 D’AGOST

DILLUNS 20 D’AGOST

DISSABTE 14 DE JULIOL

DIMECRES 18 DE JULIOL

DIMARTS 31 DE JULIOL

DISSABTE 11 D’AGOST

DISSABTE 21 DE JULIOL

EXPOSICIÓ “OCELLAM”
Del 31 de juliol al 21 d’agost de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa / Horari de 
biblioteca - Entrada lliure

“TOT VA BÉ, SI ACABA BÉ”  
DE LA COMPANYIA PARKING SHAKESPEARE
Dissabte 14 i diumenge 15 de juliol 
Organitza: Ajuntament de Manresa.
Parc de Puigterrà / 19.30 h - Espectacle gratuït

Organitza: Ajuntament de Manresa
Plaça Europa / 19 h - Activitat gratuïta

HOLI PARTY

CAMINADA NOCTURNA  
MONTSERRAT – MANRESA
Dissabte 21 de juliol (dins dels actes de les Festes de Sant Ignasi)
Organitza: Manresa Turisme - Fundació Turisme i Fires 
de Manresa i Dinamic Guies. Amb la col·laboració de: 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de Castellgalí 
i Oller del Mas.
Sortida amb bus de la plaça de la Reforma a les 18.30 h.
Inici de la caminada des de la plaça del Monestir de 
Montserrat a les 19 h. 
Preu: 15 € Anticipada / El mateix dia: 18€ (si hi ha places 
disponibles). Venda online a www.manresaturisme.cat

ACTIVITATS AGOST

Organitza: AIMS Fundació

La Seu de Manresa / 20 h - 15 € 

AIMS FESTIVAL. ACADÈMIA INTERNACIONAL  
DE MÚSICA DE SOLSONA

“LA MANRESA DE 1300”.  
JOC DE ROL FAMILIAR AL CARRER DEL BALÇ
Dilluns 20 d’agost / Dimarts 21 d’agost
Organitza: Manresa Turisme - Fundació Turisme i Fires  
de Manresa
Carrer del Balç (Baixada del Pòpul, s/n) / 17.30 h
Preu: 4 € - Venda online a www.manresaturisme.cat

EXPOSICIÓ CONCURS DE FOTOGRAFIA  
DE FESTA MAJOR 
Del 20 d’agost al 7 de setembre de 2018
Organitza: Foto Art Manresa
Biblioteca del Casino de Manresa / Horari de biblioteca 
Entrada lliure

Organitza: Manresa 2022
*Per a més informació, trobareu l’agenda desglossada dels 
diferents actes a la pàgina 7 d’aquest programa.

SONS DEL CAMÍ 2018

19 JULIOL

18 JULIOL

20 JULIOL

25 JULIOL

26 JULIOL

27 JULIOL

NADISHANA & DAVIDYANTS DUO de Nadishana

TXALAPARTA de Hutsun

MYSTICA de Airun

EVA de Evo

Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba -  50 anys 
d’escenaris

LA ROSA DELS VENTS de Hirundo Maris

Del 18 al 27 de juliol

16

DIVENDRES 31 D’AGOST

Organitza: La Crica i Ajuntament de Manresa
*Per a més informació, trobareu l’agenda desglossada dels 
diferents actes a les pàgines 10-11 d’aquest programa.

FESTIVALET DE CIRC DE MANRESA

31 D’AGOST

1 DE SETEMBRE

2 DE SETEMBRE

Espectacle Inaugural: BENVINGUDA DEL FESTIVALET 

Espectacle: VINTAGE BROTHERS de CIRCO LOS

TALLER de CIRC a càrrec de LaCrica

TALLER de CIRC a càrrec de LaCrica

Espectacle: 78 TOURS de LA MEUTE

Espectacle: 78 TOURS de LA MEUTE

Espectacle: SIDECAR de PESSIC de CIRC

Espectacle: FURIEUSE TENDRESSE de CIRQUE EXALTÉ 

Espectacle: CIRCUS SHOW de LA BELLA TOUR 

Espectacle: EL TEU NOM ÉS HOR de PSIRC 

Espectacle: SOL B de D’IRQUE & FIEN 

Espectacle: SOMNIS DE SORRA de YTUQUEPINTAS 

Del 31 d’agost al 2 de setembre

ACTIVITATS SETEMBRE

SETMANA DE JOCS AL CARRER 
Del 3 al 7 de setembre de 2018
Organitza: EL CAE
Activitat d’inici
3 de setembre / de 17.30 a 20.30 h - Plaça Sant Domènec
Jocs a les places
4, 5, 6 i 7 de setembre; de 17.30 a 20.30 h - Places del 
Centre Històric
Nits de joc
Del 3 al 7 de setembre; de 22 a 00.30 h
Plaça Major: Jocs de taula. A partir de 14 anys
Places del Centre Històric / tardes, de 17.30 a 20.30 h i 
nits, de 22 a 0.30 h - Activitat gratuïta

DILLUNS 3 DE SETEMBRE

CONCURS DE FOTOGRAFIA  
VIATGERS MANRESANS 2018

CONCURS DE FOTOGRAFIA  
PETITS VIATGERS MANRESANS 2018

Termini de presentació de les fotografies: del 3 al 25 de 
setembre de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa i Foto Art Manresa
Dirigit a públic adult amb l’objectiu d’incentivar els fotògrafs 
amateurs a presentar les seves fotografies d’estiu i de viatges 
i promoure també les fotografies de viatges de nivell més 
tècnic, artístiques i creatives.Veure bases a: www.manresa.cat
Centre Cívic Selves i Carner

Termini de presentació de les fotografies: del 3 al 25 de 
setembre de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa i Foto Art Manresa
Dirigit a infants entre 6 i 12 anys amb l’objectiu d’incentivar 
l’afecció per la fotografia entre els més petits i l’observació 
darrera la càmera dels llocs que visiteu durant les vacances 
estiuenques. Veure bases a: www.manresa.cat
Centre Cívic Selves i Carner

DIJOUS 6 DE SETEMBRE

Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteques de Manresa
Biblioteca Ateneu Les Bases / 18 h - Activitat gratuïta

A càrrec de l’historiador Francesc Serra  
Organitza: Fundació Independència i Progrés i Memorial 1714
Biblioteca del Casino / 19 h - Gratuït

FESTA DEL JOC DE LES CAPLLETRES

XERRADA: “LA GUERRA DELS  
CATALANS 1713-1714”

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE

DIMECRES 12 DE SETEMBRE

100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo 
Organitza:Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Petita / 21 h - 12€,10€, 6€ descompte

CESK FREIXAS HOMENATJA PEDROLO

EXPOSICIÓ: “L’INTENT D’ANORREAR 
UN POBLE 1714-1725”
Del 12 al 29 de setembre de 2018
Organitza: Fundació Independència i Progrés i Memorial 1714
Biblioteca del Casino de Manresa /Horari de biblioteca 
Entrada lliure

Organitza: Ajuntament de Manresa, AMPANS, Althaia i FUB
Teatre Conservatori / 19.30 h - Gratuït

PONÈNCIA: FESTA ÉS CULTURA,  
MANRESA COR DE LA FESTA 
AMB NATXO TARRÉS I QUIM MASFERRER

DIJOUS 30 D’AGOST

DIVENDRES 31 D’AGOST

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal - 4 espais diferents : 4A, Leònia (o històries d’amor que 
no volen caure), Ronda de reconeixement i Nunca has ido a venus 
en un barco / 19 a 22 h - 1 espectacle 8 €, 4 espectacles 20 €

COP D’ULL - MICROTEATRE
LAMENT TEATRAL

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal - 4 espais diferents : 4A, Leònia (o històries d’amor que 
no volen caure), Ronda de reconeixement i Nunca has ido a venus 
en un barco / 19 a 22 h - 1 espectacle 8 €, 4 espectacles 20 €

COP D’ULL - MICROTEATRE
LAMENT TEATRAL

DIMECRES 29 D’AGOST

DIMARTS 21 D’AGOST

VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA
Del 21 al 23 d’agost de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa, Centre d’Estudis del 
Bages i Manresa Turisme 
Diferents espais de la ciutat / De 17 a 20 h
Consultar: www.manresaturisme.cat
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

DIUMENGE 26 D’AGOST

TRIADA DE TORRES HUMANES. EXPOSICIÓ
Del 25 al 27 d’agost de 2018
Inauguració: dissabte 25 d’agost a les 11.30 h
Organitza: Ajuntament de Manresa i Colla Castellera 
Tirallongues
Sala d’exposicions de la Plana de l’Om / de 11 a 14 h i  
de 18 a 21 h - Entrada lliure

Organitza: Ajuntament de Manresa

Plaça Sant Domènec / 23 h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal–Sala Gran / 18 h - 22€ /15€ descompte

ELS CATARRES. CONCERT DE FESTA MAJOR

EL DÚO DE LA AFRICANA
SARSUELA AMB EL COR I L’ORQUESTRA 
HARMONIA

DIVENDRES 24 D’AGOST

EXPOSICIÓ “DE PARÍS A NOVA YORK. GRAVATS 
DE LA COL.LECCIÓ GELONCH VILADEGUT.”

EXPOSICIÓ 88È CONCURS D’ARTISTES 
MANRESANS

Del 23 d’agost al 28 d’octubre de 2018
Organitza: Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, 
la Col·lecció Gelonch Viladegut, el Museu Comarcal de 
Manresa i el  Museu Abelló de Mollet del Vallès.
Centre Cultural el Casino / De dimarts a diumenge de 18  
a 21 h - Entrada lliure

Del 23 d’agost al 9 de setembre de 2018
Organitza: Cercle Artístic de Manresa
Centre Cultural el Casino / De dimarts a diumenge de 18  
a 21 h - Entrada lliure

EXPOSICIÓ DE L’ARTISTA ROSER ODUBER
Del 24  d’agost al 14 de setembre de 2018
Organitza: Cercle Artístic de Manresa.
Espai d’Art. C/ Barreres, 1 / De dilluns a dissabte de 18 h 
a 20.30 h - Entrada lliure

Organitza: Parc de la Sèquia
Parc de Can Font. Carretera de Santpedor 175 / 10 a 13 h 
Activitat gratuïta

LA FESTA DE L’AIGUA I LES BOMBOLLES

DISSABTE 25 D’AGOST

Organitza: Parc de la Sèquia
Museu de la Tècnica de Manresa / 10 a 14 h - Activitat gratuïta

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Gran / 18 h / 21 h - 18€, 15€, 12€ descompte

PORTES OBERTES DE FESTA MAJOR

BONA GENT AMB QUIM MASFERRER

DILLUNS 27 D’AGOST

Organitza: Cineclub Manresa, Imagina’t i Ajuntament de Manresa
Auditori Plana de l’Om / 19.15 h - 3€

PETIT CINECLUB. EL BOSC DE HAQUIVAQUI

17

2018
Juliol / Agost / Setembre

MANRESA CCC’18 COM A PUNT D’INFLEXIÓ DE LA CIUTAT:
Manresa, ciutat que es reinventa i es transforma, i esdevé motor d’activitat cultural  
i econòmica a Catalunya, més enllà de les capitals provincials. 

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal - 4 espais diferents : 4A, Leònia (o històries d’amor que 
no volen caure), Ronda de reconeixement i Nunca has ido a venus 
en un barco / 19 a 22 h - 1 espectacle 8 €, 4 espectacles 20 €

COP D’ULL - MICROTEATRE
LAMENT TEATRAL



NIT DE JOCS 
Dies 13, 20 i 27 de setembre de 2018
Organitza: EL CAE – Club del Joc amb la col·laboració del 
Cafè del Taller.
Cafè del Taller (c/Sobrerroca,14) / Dijous, de 21.30 a 24 h. 
Activitat gratuïta. No es requereix cap tipus d’inscripció.

Organitza: Parc de la Sèquia 
Riera de Rajadell al barri del Xup / Matí - Gratuït 
Inscripció: www.parcdelasequia.cat (Cal inscripció prèvia)

DE PEUS A LA RIERA DE RAJADELL!

DIJOUS 13 DE SETEMBRE

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE

DISSABTE 15 DE SETEMBRE

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE

Organitza:Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Petita / 20 h- 15€,10€ descompte

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Petita / 20 h - 15€,12€ descompte

Espectacle teatral i multidisciplinari.  
Organitza: Ajuntament de Manresa, Serveis Territorials 
a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Teatre Conservatori / 18 h - Sessió oberta per a tothom (a 
partir de 8 anys) Aforament limitat. Les entrades es poden 
recollir a les taquilles o a la pàgina web del Kursaal a partir 
del 9 de juliol.

Organitza: Grup Pessebrístic de Manresa i 
Ajuntament de Manresa
Diferents espais de la ciutat / 8.30 a 17.30 h  
Activitat gratuïta.

Tallers, concurs, màgia al carrer i Gala de màgia.  
Organitza: L’Associació cultural El Galliner, Associació de mags 
de la Catalunya Central i la Unió de Botiguers i Comerciants de 
Manresa, Manresa+Comerç
Teatre Conservatori, Plaça Sant Domènec i Espai Sant Domènec 
11 a 23 h - 10 € Gala de Màgia al Conservatori.  
Els altres actes són gratuïts

Organitza:Manresana d’Equipaments Escènics i Imagina’t
Kursaal–Sala Petita / 12 h -17.30 h -18.30 h - 6€

Amb l’Orquestra Simfònica de Girona  
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Gran / 21 h - 26€, 24€ descompte

94 MINUTS-DE SÍLVIA NAVARRO

LAIA BADRENAS ‘ÀNIMA GROOVERA’

MON PARE ÉS UN OGRE.’

48A TROBADA NACIONAL DE  
PESSEBRISTES DE CATALUNYA I BALEARS

IV FESTIVAL MÀGIC DE MANRESA 2018

L’ARBRE DE LA JANA
GRUP VOCAL MEZZOS

BLAUMUT & GIORQUESTRA

EXPOSICIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR 
DEL PREMI TAV-CC 18

III EXPOSICIÓ DE PLAYMOBILS DE MANRESA

EXPOSICIÓ “EXPLICA’M UNA HISTÒRIA”

Del 14 al 30 de setembre de 2018
Organitza: Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i 
Centre Cultural el Casino
Centre Cultural el Casino / De dimarts a diumenge de  
18 a 21 h- Entrada lliure

Del 21, 22 i 23 de setembre de 2018
Organitza: Parc de la Sèquia i Kanko
Museu de la Tècnica de Manresa / De 10 a 14 h i de 16 a 
20 h - Horari de biblioteca

Del 21 de setembre al 6 d’octubre de 2018
Organitza: Escola d’Art i Ajuntament de Manresa
Biblioteca del Casino de Manresa/  Horari de biblioteca 
Entrada lliure

EXPOSICIÓ DE PINTURES OLIS  
I AQUAREL.LES
de Isabel Figuls i Josep Vives 
Del 21 de setembre al 5 d’octubre de 2018
Organitza: Cercle Artístic de Manresa
Espai d’Art. C/ Barreres, 1 / De dilluns a dissabte de 18h a 
20.30h - Entrada lliure

Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Manresa+Comerç

C/ Abat Oliva de Manresa / 10 - 21 h- Gratuït

Organitza: Cineclub Manresa, Imagina’t i Ajuntament de Manresa
Auditori Plana de l’Om / 18 h - 3€

FIRA FIRASTIU 2018

PETIT CINECLUB. L’ESTIU I LA TARDOR  
AL REGNE D’ESCAMPETA

DIJOUS 20 DE SETEMBRE

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE

Organitza: Biblioteques de Manresa, Espais Escrits i 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Museu de la Tècnica de Manresa / 19 h - Gratuït

SESSIÓ D’INAUGURACIÓ DELS CLUBS DE 
LECTURA DE LES BIBLIOTEQUES DE MANRESA

DISSABTE 22 DE SETEMBRE

DIJOUS 27 DE SETEMBRE

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE

DISSABTE 29 DE SETEMBRE

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE

Amb Dr Miquel Vilardell i Toni Massanés  
Organitza: Ajuntament de Manresa, AMPANS, Althaia i FUB
Teatre Conservatori / 19.30 h - Gratuït

PONÈNCIA. SALUT ÉS CULTURA,  
MANRESA COR DE LA SALUT

La força rumbera de Sant Joan  
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El club de la cançó
Kursaal–Sala Petita / 20 h - 12€, 10€ descompte

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner i 
Conservatori de Música
Teatre Conservatori de Manresa / 21 h - 12€, 10€ descompte

EL QUINTO CARAJILLO

JO JET I MARIA RIBOT  
AMB EL COR NOU FORMAT

MATINAL D’ACTIVITATS CULTURALS
PÒRTIC DE LA FIRA MEDITERRÀNIA A MÓN 
SANT BENET
Diumenge 30 de setembre de 2018
Organitza: Fundació Catalunya  La Pedrera.  
Amb la col·laboració de Fira Mediterrània de Manresa.
Món Sant Benet (Camí de Sant Benet s/n, Sant Fruitós de Bages)
11.30 h: a la Plaça – Concert gratuït a càrrec de Balkan 
Paradise Orchestra
12.45 h: al Monestir – Espectacle “Un Pas per la Pau” 
d’Ada Vilaró. Preu:10 euros (aforament limitat). 
Venda anticipada d’entrades: www.firamediterrania.cat

Grup teatral de mímica musical “Els Atrevits” 
Organitza: Associació Amics de la Gent Gran de Manresa
Teatre Conservatori / 18 h - Gratuït

MUSICAL “QUAN LA POESIA ES FA MÚSICA

MANRESA, COR DE CATALUNYA

MANRESA UNIVERSAL,  
LA CIUTAT DE SANT IGNASI

VISITES GUIADES

Organitza: Manresa Turisme – Fundació Turisme  
i Fires de Manresa

Horari i lloc de la visita guiada:

Inici a les 11 h. a l’Oficina de Turisme (Plaça Major, 10) i

finalització al Teatre Kursaal (Passeig Pere III, 35)

Hi ha l’opció d’acabar la visita amb un tast de productes locals i 
vins de la D.O. Pla del Bages.

8€ General sense tast / 7,20€ Reduïda sense tast/ 14€ 
General amb tast / 13€ Reduïda amb tast. 

7, 14, 21 i 28 de juliol

4, 11, 18 i 25 d’agost

1, 8, 15, 22 i 29 de setembre

Organitza: Manresa Turisme – Fundació Turisme i Fires de Manresa

Horari i lloc de la visita guiada:

Inici a les 11 h. al Centre d’Acollida de Pelegrins (Via Sant Ignasi, 
40) i finalització a l’Espai 1522 (C. Mestre Blanch, 4).

8€ General / 7,20€ Reduïda

29 de juliol

26 d’agost

30 de setembre 

La visita del 29 de juliol és gratuïta, prèvia inscripció, amb motiu 
de les Festes de Sant Ignasi, i inclou una degustació.

Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, 
Manresa+Comerç 
Carrers i places del centre de Manresa / 20-24 h - Gratuït

29 i 30 de setembre  
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Gran / 21 h - 28€, 25€, 6€ descompte

SHOPPING NIGHT MANRESA

ÈDIP DE SÒFOCLES

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE

DIMECRES 26 DE SETEMBRE

Amb Vicky Peña i la Farrés Brothers i cia.  
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Gran / 18 h - 18€,15€, 6€ descompte

De Lloll Bertran  
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal–Sala Gran / 18 h - 15€,12€, 6€ descompte

LA VISITA DE LA VELLA DAMA

EL SECRET DE LA LLOLL

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i Imagina’t
Espai Plana de l’Om / 17.30 h - 8€, 6€ descompte

L’OMBRA DEL PINOTXO

2018
Juliol / Agost / Setembre

18 19

MANRESA CCC’18 COM A CENTRE DE LA XARXA TERRITORIAL DE CATALUNYA: 
Manresa, nucli urbà estratègic que connecta radialment els diferents territoris catalans  
i que fa possible l’apropament entre municipis; així com la costa i la muntanya.



Mitjans de comunicació

www.manresacultura.cat

Organitza

Patrocinadors

Amb el suport de Col·laborador principal

Col·laboren

Menja sa, viu feliç




