PROGRAMA D’ACTES.
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20 i 21 h - Plaça Major
“Estan sonets aquests manresans”.
Benvinguda a la Festa Major!
Sonets Shakespearians de Benvinguda a la Festa Major.
Els tres membres de la companyia Parking Shakespeare, Mireia
Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert, donaran la benvinguda a la Festa Major 2020 amb un recital amb humor i diversos
sonets de Shakespeare.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

20 h - Sala d’exposicions de la Casa Lluvià
Inauguració de l’exposició ‘Distanciaments’
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De 12 a 14 h - Pati de l’Anònima
Taller de percussió a càrrec de la Cia Fun
Dan Mondays
Tallers basats en la improvisació i les emocions del moment,
dirigits per Dan Arisa.
Els participants formaran part de l’espectacle nocturn.
Inscripcions a: www. espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

De 17 a 20 h - Entrada per l’avinguda de la Pirelli
Visites a la Manresa Desconeguda
“La Pirelli, Patrimoni Industrial:
de la fàbrica de barrets a un centre
logístic de primer ordre”
Visita al recinte de la fàbrica i als seus elements patrimonials
més destacats: els edificis del segle XIX, la resclosa i turbina, la
Nau Banbury i les instal.lacions més modernes.
Caldrà portar mascareta i s’aconsella portar calçat còmode,
aigua i protecció per la calor i els mosquits. Us convidem a fer
alguna aportació al Banc dels Aliments, que té el magatzem a
la Pirelli, per col.laborar en l’atenció a les persones que pateixen doblement els efectes de la Covid-19. Es demanen paquets
d’arròs i pasta.
Al final de la visita es podran veure vehicles antics de Bombers
i un prototip de cotxe dissenyat i fabricat per estudiants de
l’EPSEM.
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Visites gratuïtes.
Garantim el compliment de tots els protocols de seguretat. Per aquest motiu, les places són limitades i és
imprescindible la reserva prèvia a partir de dilluns 24
d’agost a les 10 del matí, que es pot fer:
On-line al web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
Presencialment: Oficina de Turisme de Manresa
(plaça Major,10). Horari: de dimarts a dissabte de 10 a
14 h i de 17 a 19 h; i diumenge i dilluns, de 10 a 14 h.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col.laboren: Pirelli Neumáticos S.A.U., Centre d’Estudis del Bages, Fundació
Turisme i Fires de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de la Séquia,
Associació de restauració de vehicles antics de Bombers i Equip de Dynamics de
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa.

18 i 20 h - Pati del Casino
Pep López presenta “Les increïbles
històries del Doctor Klüpper”
El Doctor Klüpper és el descobridor de l’elixir contra
l’avorriment i els atacs aguts de caspa.
Contes familiars i cançons basades en històries i preguntes inversemblants que sovint es fan els infants. Per a nens i nenes a
partir de 4 anys.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

18.30 h - L’Anònima (entrada pel Carrer Llussà, 9)
Inauguració exposició “Art confinat”
L’exposició es podrà veure de dijous 27 a dilluns 31 d’agost, de
19 a 21 h.

19.30 h - Espai 7 del Centre Cultural El Casino
Inauguració del 90è Concurs Exposició
d’Artistes Manresans
19.30 h - Cripta de la Basílica Col.legiata de Santa
Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants
Maurici, Fruitós i Agnès
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20 h - Pati de l’Anònima
“Electropercu”
Espectacle d’art comunitari i social. Els participants en el taller de percussió formaran part de l’espectacle de convivència i
creació conjunta “Electropercu” amb la Fun Dan Mondays.
Companyia artísticomusical amb seu a Artés impulsada pel percussionista Dan Arisa.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

20 h - Sala d’Exposicions del Centre Cultural el
Casino
Inauguració de l’Exposició
“Elogi del Malentès”
“Elogi del malentès” és una exposició itinerant del Programa
d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona, comissariada per Joana Hurtado Matheu
i organitzada en col.laboració amb els municipis que l’acullen.
La mostra és una invitació a reflexionar sobre el conflicte que
destapa el malentès i l’oportunitat que proporciona per descobrir un punt de vista alternatiu a través de l’obra de 14 artistes dones: Mar Arza, Cabello/Carceller, Lúa Coderch, Kajsa
Dahlberg, Anna Dot, Dora García, Andrea Gómez, Núria Güell,
Alexandra Leykauf, Mariona Moncunill, Mireia Sallarès, Batia Suter i Pilvi Takala. Amb la voluntat d’oferir recursos als visitants
per contextualitzar, aprofundir i dialogar amb les temàtiques
i els plantejaments de l’exposició, “Elogi del malentès” també
ofereix un espai de documentació, un servei educatiu i activitats vinculades complementàries.
Més informació: www.diba.cat/oda/elogidelmalentes

21.30 h - Passeig de Pere III
Audició de Sardanes
Ho organitza: Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages
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De 17 a 20 h - Entrada del recinte per l’avinguda
de la Pirelli
Visites a la Manresa Desconeguda
“La Pirelli, Patrimoni Industrial:
de la fàbrica de barrets a un centre
logístic de primer ordre”
Visita al recinte de la fàbrica i als seus elements patrimonials
més destacats: els edificis del segle XIX, la resclosa i turbina, la
Nau Banbury i les instal.lacions més modernes.
Caldrà portar mascareta i s’aconsella portar calçat còmode,
aigua i protecció per la calor i els mosquits. Us convidem a fer
alguna aportació al Banc dels Aliments, que té el magatzem a
la Pirelli, per col.laborar en l’atenció a les persones que pateixen doblement els efectes de la Covid-19. Es demanen paquets
d’arròs i pasta.
Al final de la visita es podran veure vehicles antics de Bombers
i un prototip de cotxe dissenyat i fabricat per estudiants de
l’EPSEM.
Visites gratuïtes.
Garantim el compliment de tots els protocols de seguretat. Per aquest motiu les places són limitades i és
imprescindible la reserva prèvia a partir de dilluns 24
d’agost a les 10 del matí, que es pot fer:
On-line: a la web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
Presencialment: Oficina de Turisme de Manresa
(plaça Major, 10). Horari: de dimarts a dissabte de 10 a
14h i de 17 a 19h; i diumenge i dilluns, de 10 a 14h.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col.laboren: Pirelli Neumáticos S.A.U., Centre d’Estudis del Bages, Fundació
Turisme i Fires de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de la Séquia,
Associació de restauració de vehicles antics de Bombers i Equip de Dynamics de
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa.

Instal.lacions de Pirelli
en una imatge de finals
de la dècada dels 40.
(Arxiu Pirelli).
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18 h – Anella Verda – Parc del Secà
Microscopies
Un itinerari per l’Anella Verda de Manresa amb intervencions
artístiques permanents i efímeres recollint experiències de land
art. Una proposta que ens permet redescobrir a través de l’art
els entorns singulars de l’Anella Verda, tot posant en relleu els
valors patrimonials, naturals i culturals d’aquest entorn.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i del Centre d’Art Contemporani El Forn de
la Calç (CACiS)

18 h - Pati del Casino
Marcel Gros presenta
“La Gran A...ventura”
Aventura comença per A. Una gran lletra A domina l’escenari,
és la lletra A d’art, d’amistat, d’aventura, d’atmosfera. Marcel
Gros juga constantment amb els objectes i les paraules. Un espectacle multicòmic indicat única i exclusivament per a tothom.
Espectacle per a públic familiar a partir de tres anys.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
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19.30 h - Cripta de la Basílica Col.legiata de Santa
Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants
Maurici, Fruitós i Agnès
19.30 h - InfoSéquia (Parc de l’Agulla)
A la Llum del capvespre
Al capvespre, quan comença a fer fresca, farem una passejada
per l’últim tram de la Séquia descobrint la història i les curiositats d’una de les obres d’enginyeria hidràulica més importants
d’Europa i també podrem gaudir de la natura i la flora i la fauna
dels voltants. Acabarem la visita a les 9 del vespre, quan surtin
les primeres estrelles.
Activitat per a públic familiar i adults
Preu: general 6 €. Reduccions jubilats i carnet jove: 4,5 €. Menors de 12 anys gratuït.
Ho organitza: Parc de la Séquia

19.30 h i 22.30 h - Pati de l’Anònima
Concert a càrrec de la Cobla-Orquestra
Els Montgrins
Fundada l’any 1884 és actualment la cobla-orquestra més antiga
en actiu. Durant el seu llarg trajecte, ha sabut adaptar-se i arribar a satisfer el públic més exigent fins al dia d’avui.
Una de les més prestigioses agrupacions musicals de Catalunya,
en concert.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
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21.15 h - Plaça Porxada
Hi havia un jardí
Ballarins Escola de Ballet Olga Roig
Coreografia Ramon Oller - Música Marina Rosell

A continuació
Tradidansa
Els més joves i el Cos de Dansa de l’Esbart Manresà de
l’Agrupació Cultural del Bages ens oferiran un espectacle que
inclourà ball-homenatge als qui combaten el coronavirus.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
Ho organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

21.30 h - Pati del Casino
Cinema a la fresca
“Jumanji: The next level”

Una pel.lícula d’acció, aventura i fantasia per a públic familiar.
Film nord-americà dirigit per Jake Kasdan. Un grup d’adolescents
queden atrapats a Jumanji. Allà tots es troben amb problemes i
reptes nous amb avatars vells i nous, alhora que han de salvar la
terra d’un nou malvat.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

22 h - Itinerant per la ciutat
Sense Sal
Acostem al teu balcó, al teu carrer i a la teva llar el grup de
música pop-folk Sense Sal. Joves músics egarencs que us sorprendran per la maduresa de les seves melodies.
Sense Sal animarà la nit manresana de divendres.

22 h - InfoSéquia (Parc de l’Agulla)
La Séquia amb la llum del frontal
Caminada nocturna entorn la Séquia per a públic familiar.
Si voleu l’opció de tast de vins o vins i embotits ens ho dieu en
començar la caminada i ho podreu pagar directament al Mas de
Sant Iscle. Són 3 € tast de vins i 6 € el tast de vins amb embotits.
No us deixeu el frontal.
Preu de la caminada: 6 €
Ho organitza: Parc de la Séquia i Celler del Mas de Sant Iscle
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De 17 a 20 h - Centre de l’Aigua de Can Font
Visita Guiada al Centre de l’Aigua de Can
Font
Dissabte de Festa Major vine a visitar els magnífics espais del
Centre de l’Aigua de Can Font, antiga masia de Can Font de la
Serra, on trobareu dues exposicions permanents i un muntatge
audiovisual a l’ermita de la masia. Podreu aprendre un munt
de curiositats relacionades amb l’aigua. Està ubicat en un dels
punts estratègics de la ciutat, envoltat per un alzinar.
Activitat per a públic familiar i adults
Visita gratuïta.
Ho organitza: Parc de la Séquia

18 h - Teatre Kursaal-Sala Gran
El pare de la núvia
Amb Joan Pera
Ho organitza: MEES

18 h - Centre de l’Aigua de Can Font
Qui viu a l’aigua del canal de Can Font?
Encara que sigui sorprenent, hi ha vida dins del canal de Can
Font! I...podem fer que hi visquin més animals? Amb l’activitat
que us proposem descobrirem qui viu al canal i, amb la col.
laboració de tots els participants, crearem petits amagatalls a
l’aigua per propiciar que hi visquin més varietat d’éssers vius.
Activitat per a públic familiar (recomanat a partir de 6 anys).
Activitat gratuïta, cal que cada participant porti botes d’aigua.
Ho organitza: Parc de la Séquia
Amb la col.laboració de: Diputació de Barcelona i Bages Biodiversitat
18 h – Anella Verda – Parc del Secà

18 h – Anella Verda – Parc del Secà
Microscopies
Un itinerari per l’Anella Verda de Manresa amb intervencions
artístiques permanents i efímeres recollint experiències de land
art. Una proposta que ens permet redescobrir a través de l’art
els entorns singulars de l’Anella Verda, tot posant en relleu els
valors patrimonials, naturals i culturals d’aquest entorn.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i del Centre d’Art Contemporani El Forn de
la Calç (CACiS)
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18 i 20 h - Pati del Casino
Cia Los Barlou presenta “Set Up”
Los Barlou és una companyia formada per tres habituals de
l’escena circense catalana. Boni, Dani “Patilla” i Miner han unit
les seves forces per oferir-nos una petita bogeria. Un espectacle d’humor amb malabars, monocicles i màgia per a tots els
públics.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat
a partir del dia 20 d’agost

19.30 h - InfoSéquia (Parc de l’Agulla)
A la Llum del capvespre
Al capvespre, quan comença a fer fresca, farem una passejada
per l’últim tram de la Séquia descobrint la història i les curiositats d’una de les obres d’enginyeria hidràulica més importants
d’Europa i també podrem gaudir de la natura i la flora i la fauna
dels voltants. Acabarem la visita a les 9 del vespre, quan surtin
les primeres estrelles.
Activitat per a públic familiar i adults
Preu: general 6 €. Reduccions jubilats i carnet jove: 4,5 €. Menors de 12 anys gratuït.
Ho organitza: Parc de la Séquia

19.30 h - Centre de l’Aigua de Can Font
Contes al bosc de Can Font
Els contes de l’Anella Verda. Aquesta vegada ens trobarem al
bosc de Can Font. Ens explicarà els contes l’Ada Cusidó.
Activitat per a públic familiar i adults.
Visita gratuïta.
Ho organitza: Meandre

20 h - Pati de l’Anònima
David Uclé i la seva banda
Presentarà el disc “#Univers” publicat el 2019 i temes nous del
proper disc. Parteixen del pop d’autor, amb les lletres autobiogràfiques d’en David, acompanyades de melodies pop i tornades encomanadisses. Fan un directe emotiu i enèrgic.
Els components són:
David Uclé: veu
Paula Jiménez: teclats
Jan Bonet: guitarra
Àngel Sellarès: baix
Gerard Perarnau: bateria
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20 h - Anella Verda - Parc de Secà
Inauguració de l’obra permanent Vèrtex,
de l’artista Tom Carr
Vèrtex respon al desig d’agrair la tasca duta a terme pels nombrosos col.lectius que han fet un esforç continuat per vèncer la
pandèmia i a hores d’ara continuen actius.

20 i 22.30 h - Sala Els Carlins
“Orgasmos, la comedia”
Una comèdia que tracta de les diferències entre homes i dones
i la convivència en parella. Amb Roger Pera i Sam Sánchez.
A càrrec de Productora23.
Preu de l’entrada: 14 €.
Ho organitza: Sala Els Carlins

21 h - InfoSéquia (Parc de l’Agulla)
Visita Séquia Exprés
Recorrerem l’últim tram de la Séquia descobrint la història i les
curiositats d’una de les obres d’enginyeria hidràulica més importants d’Europa i on també podrem gaudir de la natura i de
la flora i fauna dels voltants. La visita guiada començarà al Parc
de l’Agulla fins a arribar al Mas de Sant Iscle amb una durada
d’una hora i mitja aproximadament.
Activitat per a públic familiar i adults.
Preu: general 6 €. Reduccions jubilats i carnet jove: 4,5 €. Menors de 12 anys gratuït.
Ho organitza: Parc de la Séquia

21.30 h - Plaça Porxada
35a edició de l’Oreneta d’Or Ciutat de
Manresa
A càrrec del Cos de Dansa del Casal Cultural de Dansaires
Manresans.
Ho organitza : Grup de Dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresans

Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
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22 h - InfoSéquia (Parc de l’Agulla)
La Séquia amb la Llum del frontal
Caminada nocturna entorn la Séquia per a públic familiar.
Si voleu l’opció de tast de vins o vins i embotits ens ho dieu al
començar la caminada i ho podreu pagar directament al Mas de
Sant Iscle. Són 3 € tast de vins i 6 € el tast de vins amb embotits.
No us deixeu el frontal.
Preu de la caminada: 6 €
Ho organitza: Parc de la Séquia i Celler del Mas de Sant Iscle

22 h - Exteriors Palau Firal
Autocinema: “Bohemian Rhapsody”

Una pel.lícula sobre el cantant britànic Freddie Mercury i el
grup de rock Queen.
Vine amb el teu vehicle a veure cinema.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

22.30 h - Pati de l’Anònima
The Sey Sisters
Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus. Tres
germanes nascudes a Catalunya de descendència ghanesa ens
conviden a viure un sentit viatge del gòspel a la música africana,
passant pel soul. Cants impregnats de profunda emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans
i l’esperança de futur.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
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11 h - Basílica Col.legiata de Santa Maria de la Seu
Missa solemne, presidida per Monsenyor
Romà Casanova, bisbe de Vic
La Capella de música de la Seu interpretarà el Gradual Corpora
Sanctorum, Sant Miquel Arcangel i els Goigs dels Cossos Sants
de Miquel Augé Vila, amb acompanyament d’orgue a càrrec de
Montserrat Lladó Pla, sota la direcció de Mireia Subirana Pintó.

A continuació -Teatre Conservatori
Ballada de la Imatgeria
Amb la participació de la Cobla Ciutat de Manresa.
Entrada amb reserva prèvia a les taquilles del Teatre
Kursaal, a partir del 25 d’agost. Matins d’11 h a 13 h i
tardes de 18 h a 21 h. On-line a www.kursaal.cat

De 17 a 18.45 h - Gimnàstic Parc
Torneig Gimnàstic Manresa 40a edició
Ho organitza: Club Gimnàstic Manresa

18 i 20 h - Pati del Casino
Xip Xap presenta l’espectacle de titelles
“Hamelí”
Espectacle per a públic familiar.
Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas del temps i
continuar oferint lectures que ens resulten completament contemporànies. Com “Hamelí”, un espectacle basant en un conte
clàssic que manté viva una essència que és imprescindible explicar. El conte explica la misteriosa desgràcia d’una vila que ben
bé podria ser la teva, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les
seves alegries i les seves discòrdies, però un fet farà que la seva
convivència es vegi alterada de forma dramàtica, la població és
envaïda per una plaga de rates, però ningú sap d’on han vingut,
o potser no han vingut d’enlloc? I sempre han estat allí?
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

18 i 21.30 h - Teatre Kursaal-Sala Gran
El pare de la núvia
Amb Joan Pera
Ho organitza: MEES
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19 h - Itinerant per la ciutat
Pop per xics presenta “Venim rodant”
Els Superherois, la darrera proposta música de la
companyia Pop per xics arribarà a Manresa rodant. Els
podreu saludar des del carrer, finestres i balcons.
De 19 a 21 h - Gimnàstic Parc
Trofeu Ciutat de Manresa 43a edició
Ho organitza: Club Gimnàstic Manresa

19.30 h - Cripta de la Basílica Col.legiata de Santa
Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants
Maurici Fruitós i Agnès
20 h - Pati de l’Anònima
Red Hot Chili Covers
Banda tribut a Red Hot Chili Peppers. Els millors temes dels
seus millors discos per a tots els fans. Un gran directe amb
aquests músics de més de 20 anys d’experiència.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

21.30 h - Plaça Porxada
Concert de Música tradicional
A càrrec del grup Aixopluc
Ho organitza : Associació Tradiball en Dansa

Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

22.30 h - Pati de l’Anònima
SUU
Susana Ventura, coneguda artísticament amb el nom de Suu a
algunes xarxes socials, és una cantautora catalana que es va
popularitzar en un primer moment a la xarxa social Instagram.
L’any 2018 va llançar l’àlbum “Natural” i va rebre el premi Enderrock a millor artista revelació. El gener de 2020 va publicar
“Ventura”, el seu segon àlbum. Triomfa amb so festiu i mestissatge influït per bandes com Txarango o La Pegatina.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost
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De 10 a 14 h - Museu de la Tècnica
Portes obertes al Museu de la Tècnica
Dilluns de Festa Major obrim les portes al Museu de la Tècnica.
Podreu visitar les seves exposicions permanents: una dedicada a
la Séquia i l’aigua i l’altra al tèxtil manresà: la cinteria.També podreu visitar l’exposició temporal “Les matemàtiques i la vida”.
Entrada gratuïta.
Ho organitza: Parc de la Séquia

18 h - Teatre Kursaal-Sala Gran
Broadway A Capella
El musical més petit
Ho organitza: MEES

18 i 20 h - Pati del Casino
Mag Fèlix
Heu vist a un mag? I a un faquir? El poder de la ment i dues
maneres d’utilitzar-lo: una per fer coses màgiques i l’altra per
controlar el dolor!
Espectacle per a públic familiar.
Invitacions a:
www.espectacles.manresa.cat a partir del dia 20
d’agost

19.15 h - Auditori de la Plana de l’Om
Cinema: “La malvada guineu ferotge”

Pel.lícula de cinema per a públic familiar. Edat: A partir de 5 anys
Preu de l’entrada: 3 €.
Entrades anticipades a www.kursaal.cat o a les taquilles del teatre Kursaal a partir del 25 d’agost. Matins de dimarts a dissabte
d’11 a 13 h i tardes de dimarts a diumenge de 18 a 21 h.
Ho organitza: Petit Cine Club
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20 h - Pati de l’Anònima
Laia Boixadós & The Blusers
Presenten “Miralls” (Temps Record 2019), el primer disc de Laia
Boixadós. Un llarg viatge de temes propis compostos, arranjats
i produïts entre pop, jazz, funk i gòspel.
Components:
Laia Boixadós - Veu
Anna Serra - Corista
Xavi González- Piano
Xavi de la Salud - Trompeta
Pep (Pepsi) Vall - Baix
Oriol Cot - Bateria
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

22 h - Des de les finestres i balcons de casa
Castells de focs
Simultanis des de dos punts de la ciutat.

22.30 h - Pati de l’Anònima
Judit Neddermann (trio)
Hem escoltat la veu versàtil d’aquesta artista inquieta en algunes
de les propostes musicals més interessants del moment, però
en els darrers anys els seus propis projectes l’han fet créixer
com a cantant i compositora. Ho demostra el seu nou treball.
Nascuda a Vilassar de Mar, Judit Neddermann es va fer coneguda com la veu de The Gramophone Allstars Big Band, una formació liderada pel músic empordanès Genís Bou que fusiona
amb mestria sons jamaicans i músiques negres que van del soul
i el jazz al boogaloo.
Invitacions a: www.espectacles.manresa.cat a partir
del dia 20 d’agost

EXPOSICIONS
I
ALTRES

VISITA GUIADA:
LA IMATGERIA DE MANRESA
Teatre Conservatori (C/ Mestre Blanch, 4)
De dijous 27 a dilluns 31 d’agost, de 18 a 20.30 h

Apropem les figures del conjunt geganter i el bestiari del Correfoc als ciutadans i ciutadanes.
Visita guiada amb explicació de les figures exposades.
Gegants, gegantons, nans, la Víbria, el Bou, el Drac, la Mulassa...
més a prop teu que mai!
Visites cada 30 minuts i grups de 20 persones.
Entrada amb reserva prèvia a les taquilles del Teatre
Kursaal, a partir del 25 d’agost. Matins de dimarts a
dissabte d’11 a 13 h i tardes de dimarts a diumenge de
18 a 21 h.
On-line a www.kursaal.cat a partir del dia 17 d’agost.
En la visita podràs comprar la teva mascareta infantil del conjunt geganter o del bestiari del Correfoc. Preu: 5 €. Els ingressos seran donats a finalitats socials.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col.labora: Manresana d’Equipaments Escènics

OBRES PARTICIPANTS AL CONCURS DE
FOTOGRAFIA FESTA MAJOR 2019
Vestíbul de la biblioteca del Casino
Del 25 d’agost al 10 de setembre
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h

EXPOSICIONS
I
ALTRES

MICROSCOPIES
Anella Verda
Dies 28 i 29 d’agost de 18 a 21 h

Un itinerari per l’Anella Verda de Manresa amb intervencions
artístiques permanents i efímeres recollint experiències de land
art. Una proposta que ens permet redescobrir a través de l’art
els entorns singulars de l’Anella Verda, tot posant en relleu els
valors patrimonials, naturals i culturals d’aquest entorn.
Organitza: Centre de Creació i Sostenibilitat El Forn de la Calç i Ajuntament de
Manresa

DISTANCIAMENTS [relats visuals] - obres
de Guillem Elvira
Sala d’Exposicions de la Casa Lluvià
(C. Arquitecte Oms, 5)
Del 26 d’agost al 12 de setembre

Inauguració el dia 26 d’agost a les 20 h
Horaris: de dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h.
La col.lecció explora elements i formes que generen finestres
on s’arriben a llegir fets quotidians, paisatges de faules i històries de desig. Amb un llenguatge abstracte, s’indaguen els records des de la llunyania, i es parla de la transformació de les
relacions i els llocs en època de confinament.

ART CONFINAT
L’Anònima (entrada pel C/ Llussà, 9)
De dijous 27 a dilluns 31 d’agost, de 19 a 21 h

Inauguració el dia 27 d’agost a les 18.30 h.
Exposició col.lectiva de pintors manresans i bagencs per tal de
plasmar el pols de l’art en temps de confinament. L’objectiu
de la mostra, amb un centenar d’obres confinades, és donar
visibilitat i posar en valor els projectes creatius d’arts visuals en
confinament. Així les arts visuals esdevenen un potent vehicle
de comprensió d’una situació d’excepcionalitat que els nostres
artistes han entomat de manera creativa i proactiva.
Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Col.labora: Cercle Artístic de Manresa

EXPOSICIONS
I
ALTRES

ELOGI DEL MALENTÈS
Sala d’Exposicions del Centre Cultural El Casino
De dijous 27 d’agost al 25 d’octubre

Inauguració el dia 27 d’agost a les 20 h.
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h, dilluns no
festiu tancat.

90è CONCURS EXPOSICIÓ D’ARTISTES
MANRESANS
Espai7 del Centre Cultural El Casino
De dijous 27 d’agost al 13 de setembre

Inauguració el dia 27 d’agost a les 19.30 h.
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h, dilluns no
festiu tancat.

VISITES AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL CARRER DEL BALÇ
Carrer del Balç. Baixada del Pòpul, s/n
Del 24 al 31 d’agost

Horari: Dilluns, diumenges i festius: de 10:00 a 14:00 h. De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 19:00 h.
Dissabtes de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Amb motiu de la Festa Major gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona.
Sense reserva prèvia.
Més informació al tel. 938721466 o
carrerdelbalc@ajmanresa.cat

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

Actes amb entrada amb invitació
Serà necessària invitació per accedir a tots els actes que es
realitzin a:

Plaça Porxada, pati del Casino, pati de l’Anònima,
plaça Major (acte de benvinguda del 26 d’agost) i
Palau Firal (autocinema del 29 d’agost).
Un recomanem que obtingueu les invitacions a través de la web
www.espectacles.manresa.cat a partir del dia 20 d’agost.

Per visitar la imatgeria de Manresa
Entrada amb reserva prèvia a les taquilles del Teatre Kursaal, a partir del 25 d’agost. Matins de dimarts a dissabte
d’11 a 13 h i tardes de dimarts a diumenge de 18 a 21h.
On-line a www.kursaal.cat a partir del dia 17 d’agost.

Visites a la Manresa Desconeguda
On-line: a la web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
Presencialment: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major,
10). Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h; i
diumenge i dilluns, de 10 a 14 h.
L’ús de mascareta és obligatori per accedir als espais i
al llarg de tot el temps que hi estigueu.
A l’entrada disposareu de gel hidroalcohòlic per rentar-vos les mans.
Si no disposeu d’entrada anticipada i hi ha espai lliure haureu d’omplir un formulari amb les vostres dades
personals per tal de complir l’obligatorietat de col.laborar amb el rastreig dels possibles casos de Covid-19.
L’entrada i sortida a les activitats estarà senyalitzada.
Caldrà que seguiu en tot moment les indicacions del
personal acreditat
Gràcies per la vostra comprensió i col.laboració. Junts
ens en sortirem!

