Tot és a punt per una Festa Major que recupera la força i la il·lusió de sempre, després de dues edicions en què la pandèmia ens ha obligat a limitar
o suspendre la majoria dels actes més populars i concorreguts.
Tenim doncs moltes ganes de festa, de retrobar-nos al carrer, d’abraçar-nos, de ballar plegats i de compartir emocions i somriures de forma
presencial, d’allargar horaris i de transformar la rutina als escenaris de
sempre i a nous emplaçaments que se sumen a la celebració, amb la
voluntat fer-nos passar moments agradables, però també de reforçar la
convivència en comunitat i el caliu de ciutat d’acollida i d’integració.
Amb l’objectiu de projectar la nostra singularitat, l’Associació Manresa de
Festa, la Regidoria de Cultura, les entitats i els serveis tècnics municipals
han treballat de valent els darrers mesos perquè la festa d’enguany sigui
encara més especial, perquè tothom hi trobi el seu moment i el seu espai,
sigui programant noves activitats o reforçant les ja tradicionals amb la voluntat de compartir-les des del civisme i en un bon marc de convivència.
La Tronada retronarà per anunciar l’inici de festa, tornarem a veure ballar els gegants
a la plaça, a gaudir del Castell de Focs en el marc incomparable de l’Agulla, ens remullarem amb el Correaigua i el Centre Històric es tornarà a omplir de guspires, fuets i
l’olor de sutge dels dimonis i les bèsties infernals per cloure la nostra festa.
No volem que ningú en quedi al marge. Aquesta voluntat de fer-la rica, plural i atractiva es reflecteix en una programació potent, amb 120 actes per a tots els públics,
en una una celebració que esperem que sigui inoblidable i única. Tot plegat mostra el
potencial creatiu i la riquesa de l’activitat cívica i cultural de la ciutat.
No voldria acabar sense agrair l’esforç de totes les persones que sumaran esforços
perquè tot surti a la perfecció durant aquests dies. És per això que encoratjo tothom
a viure la nostra festa des de dins. Sentir-nos atrets per la Festa Major, amb ganes de
gaudir-ne ben acompanyats de família o amics, és la millor manera de fer ciutat.
Aquest any sí. Gaudim-ne. Bona Festa Major!
Marc Aloy Guàrdia
Alcalde de Manresa

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Amb la col·laboració de:

Quantes vegades no hem de perdre una cosa -o veure-la perillar- per
valorar-la en tota la seva plenitud? Potser enguany ens passi això,
que després de dos anys de pandèmia tornem a tenir la nostra Festa
Major com la coneixíem, com la recordàvem i la valorarem com el
que és: aquell esclat de vida, aquell parèntesi de trobada i lleure que
ens uneix abans de reprendre el curs…
Sento un profund agraïment i orgull pel treball comú de tantes persones del consistori, de les entitats, d’artistes i persones tècniques que
durant les condicions adverses dels darrers temps han fet la Festa
Major possible: amb la voluntat des del minut u d’adaptar-nos a tot el
que calgués per a la seguretat de tothom, però compromesos sempre amb la Festa i la Cultura. Aquest any, però, tornem a l’essència de
gaudir de carrers i places amb balls i cercaviles, a l’emoció de sentir
el pas elèctric de la música tenint-nos a tocar, a gaudir de l’art, les
mostres, la natura i els nostres actes més significats, com el Correfoc, sense restriccions.
Massa persones han patit per no mostrar igualment la màxima cura en les nostres
accions: la festa és millor quan hi ha respecte per a nosaltres mateixos i per als altres
i quan el civisme impera.
Estic convençuda que serà una gran Festa Major. Espero que us hi sentiu convidats,
convidades a participar-hi, perquè és per a vosaltres.
Molt bona Festa Major. Per a tothom.
Anna Crespo Obiols
Regidora de Cultura i Festes

SALUTACIÓ DE LA REGIDORA

PROGRAMA D’ACTES
MANRESA 2022

19 h · Plaça Sant Domènec
13a TROBADA DE BATERIES DE MANRESA
Inscripcions gratuïtes a
bateriesmanresa@hotmail.com
Organitza: Bateries Manresa

16.30 h · Pl. Europa (inici recorregut)
CORREAIGUA DE MANRESA

Cercavila refrescant i acolorida. Vine i gaudeix d’una
estona divertida amb la família o els amics...
Recorregut: pl. Europa, c. del Carme, pl. del Carme,
c. Pedregar, pl. Pedregar, c. Metge Planas, c. Nou, c.
Sant Miquel, pl. Major, c. Cap del Rec, pl. del Carme,
c. del Carme, pl. Europa
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

Porta una samarreta prima, pantalons curts que no
siguin texans, estris per remullar els altres (que no
siguin de vidre o punxeguts), calçat lligat i ulleres
d’aigua (important protegir-se els ulls). El confeti
moll taca la roba; per tant val més que duguis roba
vella.
Al llarg del recorregut també s’utilitzen farina i colorants autoritzats, entre altres materials.
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18 h Plaça Major
TALLERS INFANTILS: FOTOGRAFIA’T AMB LA
IMATGERIA

Podràs ser tabaló o diabló per un dia i podràs fer-te
fotografies amb la imatgeria infantil, comprar tot allò
que necessitis per preparar-te pel Correfoc i donar la
pipa a la Tremenda.
Organitza: Xàldiga Infantil de Xàldiga taller de Festes

18.30 h · Plaça Sant Domènec
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU DE
MANRESA 2022
Organitza: Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de
l’Agrupació Cultural del Bages

20.30 h · Plaça Major
MOSCADA INFANTIL

Mostra Infantil per als més petits de la casa i celebració dels 18 anys de la Tremenda, amb la participació
de Quands Band Jove.

A continuació
CORREFOC INFANTIL

El moment en què tothom pot assaborir l’olor de pólvora!
Recorregut: pl. Major, c. Cap del Rec, pl. del Carme,
c. Pedregar, c. Sabateria, c. Sant Miquel, pl. Major
Organitza: Xàldiga Infantil de Xàldiga taller de Festes

Per participar-hi es recomana complir les següents
mesures de seguretat:
Porteu roba i calçat adient (barret, mocador de coll,
màniga llarga i pantalons llargs, roba de cotó, taps a
les orelles).
Els pares i les mares es fan responsables de la participació dels seus fills a la festa.
L’organització adverteix els participants i el públic del
risc de l’activitat derivat de la utilització de material
pirotècnic.
L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró, per protegir els aparadors, a tots els comerciants que ho
desitgin. Els poden recollir els dies 18 i 19 d’agost
de 10 a 13 h a la Plaça Major núm. 3 (cal que comuniquin els metres necessaris).
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22 h · Plaça Sant Domènec
ASSAIG A LA FRESCA

Assaig casteller a l’aire lliure per preparar els castells de Festa Major.
Obert a tothom qui ho vulgui veure i/o participar-hi.

20.30 h · Pati Casa Caritat
ASSAIG A LA FRESCA

Assaig de Balls del conjunt geganter obert al públic.
Organitza: Geganters de Manresa

Organitza: Colla Castellera Tirallongues

DILLUNS22AGOST

DIMARTS23AGOST
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Vine a ballar i gaudir del Zumba de Festa Major.
Organitza: Vela Club Fitness
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19.30 h · Plaça Sant Dòmenec
ZUMBA FM2022

Tapada
Begu
B

A partir de les 20 h · Centre Històric de
Manresa
TAP’ANTIC

A partir de les 20 h

No et perdis les tapes del Centre Històric de la ciutat.
Organitza: Associació l’Antic

20.30 h · Sortida Pati Casa Caritat
ARRIBEN ELS GEGANTS
Recorregut: Pati de Casa Caritat, plaça Cots, c. Hospital, c. Sant Andreu, c. Sobrerroca i plaça Major
Cercavila nocturna del conjunt geganter, acompanyats dels grallers amb el “Toc d’Inici”.

A l’’Ombra

L’’Alzina

Atiq

L’À' ’Anima

Organitza: Geganters de Manresa

Bar Pardal

La Montserratina

21 h · Plaça Major
ASSAIG A PLAÇA

Bodega Sant
Domingo

Laida Restaurant

Cal Bisbe

Nou Caracas

2D sushi

9 jutjat

Do ut des

Oryza

El Garitu

Porta Ferro

El Golut

Toni’’À' ’s

El Graner
El Quinze

Torrent Cafe &
Tapes

Englantina

Vermell

Jamones la
Seu

Vermuteria Santa
Rita

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

De 16.30 a 19 h · Avda. Bertrand i Serra
OBRIM LA FÀBRICA NOVA!

D’indústria tèxtil a fàbrica de coneixement.
VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA
Visites gratuïtes, guiades i dinamitzades a l’interior
de la fàbrica.
Inici de la visita a l’Avinguda Bertrand i Serra.
Durada de la visita aproximadament una hora.
S’aconsella portar calçat còmode.
Imprescindible reserva prèvia a partir de dilluns 22
d’agost a les 10 del matí
Online 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 i de 17 a 19 h i diumenge i dilluns de 10 a 14 h.
Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Centre d’Estudis del Bages, Associació Memòria i
Història de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de
la Sèquia, Grup de teatre Paranys, Fundació Turisme i Fires de
Manresa, Universitat Politècnica de Catalunya.

De 18 a 20 h
VINE A CONÈIXER LES ENTITATS LOCALS
MIRAGEGANTS! · Plaça Europa
Tallers infantils relacionats amb el món casteller.
A càrrec de Geganters de Manresa

TALLER DE SARDANES · Passeig de Pere III (davant
Centre Cultural El Casino)
Més que una dansa, més que una música… Obert a
tots els públics, a totes les edats i a tots els nivells.
A càrrec de Grup Sardanista Dintre el Bosc

VOLS SER ARMAT? · Plaça Fius i Palà
Veniu a còneixer l’entitat i jugar.
A càrrec d’Armats de Manresa

TALLER DE CASTELLS · Plaça Major
Taller pensat per a la canalla però obert a totes les
edats. Durant el taller s’ensenyarà la tècnica castellera que fa servir la canalla de la colla per coronar el
castell, així com els secrets de pujar dalt el castell i
de fer pinya.
A càrrec de Colla Castellera Tirallongues de Manresa

19 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
TRÍDUUM DE PREGÀRIA

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès.

19.30 h · Plaça Porxada
CIA SABANNI presenta “ AMB P DE PALLASSO”

Teresa Llordés

En Sabanni avui, arriba disposat a veure un espectacle. Però... Està ben despistat! Sembla que és ell,
qui ha d’actuar! I no hi comptava! I ara què Sabanni?
Tranquils, no passa res! Amb unes gotes de màgia,
un polsim de bogeria, la companyia del Mestre Vallcorba i el seu inseparable colom Jordi, la farà grossa.
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19.30 h · Espai 7 del Centre Cultural
El Casino
INAUGURACIÓ I VEREDICTE DEL
“92è CONCURS EXPOSICIÓ D’ARTISTES
MANRESANS”

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino

Des de les 20 h · Jardí Casino
COCO TOWN REMEMBER

Grup Itaca col·labora en la programació de Festa Major amb d’activitats al Jardí del Casino aptes per a
tots els públics.

22 h · Plaça Porxada
CINEMA A LA FRESCA:

20 h · Sala Exposicions del Centre
Cultural El Casino
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: JOSEP
MASRIERA. CAMINS I BOSCATGES

22 h · Passeig Pere III – davant del Centre
Cultural el Casino
SARDANES AL COR DE CATALUNYA

Primera mostra monogràfica que es dedica a aquest
important pintor realista del paisatge català.
Organitza: Ajuntament de Manresa, Museu de Manresa i Centre
Cultural el Casino

20.30 h · Plaça Sant Domènec
25a edició VINE A BALLAR

Amb la direcció de l’Escola de Ball Swing Manresa,
classe de ball a ritme de merengue, batxata, cúmbia,
mambo... Exhibicions de ball i ball de Festa Major
amb Vives Veus.
Organitza: Escola de Ball Swing Manresa

21.30 h · Plaça Major
BALLAR AMB EL COR

Danses tradicionals i de creació pròpia
A càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya
Organitza: Grup de Dansa Cor de Catalunya

Pel·lícula per a públic familiar.

Ballada de sardanes al Cor de Catalunya amb la Cobla
Ciutat de Manresa.
Organitza: Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del
Bages

22 h · Plana de l’Om
RUBBERSOUL-THE BEATLES TRIBUT

50 Anys sense The Beatles.
Un viatge a través de les millors cançons del quartet
de Liverpool, eterns i universals.
Carles Ladrón de Guevara “El Lladre” - veu i guitarra
/ Joan Fons - veu i Baix / Jordi Ribot - veu i guitarra/Jordi Vendrell - veu i bateria / Eduard Puigrodon
“Wichy” - piano i teclats i quartet de metalls.

22 h · Plaça de Crist Rei
NINO GALISSA

Un espectacle trepidant amb música africana-mandinga.
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De 17 a 19 h · Capella del Rapte
DEL RAPTE A LA INSPIRACIÓ. Els principals
llocs ignasians de Manresa

VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA
Visita gratuïta guiada a l’interior de la Capella del
Rapte i del Santuari de la Cova
Inici de la visita a la Capella del Rapte (Plaça de Sant
Ignasi).
Durada aproximada: una hora. S’aconsella portar calçat còmode.
Imprescindible reserva prèvia a partir de dilluns 22
d’agost a les 10 del matí
Online 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 i de 17 a 19 h i diumenge i dilluns de 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Centre d’Estudis del Bages, Cova Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa

De 18 a 21 h · Entorn Torre Santa Caterina
MICROSCOPIES

Un intinerari pels entorns de la Torre Santa Caterina,
amb intervencions artístiques permanents i efímeres
recollint experiències de Land art.
Programa detallat i més informació a:
www.manresacultura.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

19 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
TRÍDUUM DE PREGÀRIA

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès.

19 h · Plaça Porxada
CONCERT DE TARDA amb la
COBLA-ORQUESTRA MONTGRINS

La Cobla Orquestra Montgrins és un referent d’història de la música a Catalunya. La seva trajectòria està
marcada per la bona qualitat artística i musical. Per
això, us convidem a gaudir del gran concert de tarda.

Des de les 19 h · Jardí Casino
COCO VILLAGE ON TOUR

Grup Itaca col·labora en la programació de Festa Major amb activitats al Jardí del Casino: pols de colors,
confeti, animació, música, Food trucks… Festes temàtiques les tardes i nits de dijous a diumenge amb
DJ’s, animadors i artistes de primer nivell i aptes oer
a tots els públics.

19 h · Espai La Plana de l’Om
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ SETMANA DE
JOCS AL CARRER
20 anys jugant al carrer!
Organitza: CAE

19.30 h · Zona Els Trullols (c. Agustí Coll)
CIRC PISTOLET presenta “POTSER NO HI HA
FINAL”

Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies sobre
taula, verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a
mans en duo i trio!
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20 h · Espai d’Art Cercle Artístic
(c. Barreres, 1)
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PINTURES DEL
DR. ANTONI MARCH SALAS
Exposició entre la humanística i l’artística.
Horari de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h
Organitza: Cercle Artístic de Manresa

21 h · Passeig de Pere III (Ben Plantada)
GEGANTNIT!

Recorregut: pg. de Pere III (Ben Plantada), pl. Onze
de Setembre, pg. Pere III, plaça Crist Rei, c. Àngel
Guimerà, c. Sant Joan Baptista La Salle, c. Infants, c.
Puigterrà de Dalt, pl. Lladó, c. Verge de l’Alba
Cercavila nocturna amb gegants de diverses entitats
de la ciutat.
Organitza: Geganters de Manresa

En arribar a la Plaça Crist Rei
BALL DE GRALLES
Vine a ballar al so de les gralles!
Organitza: Geganters de Manresa

22 h · Passeig de Pere III (2n tram)
BALL DE FESTA MAJOR

Al Bar Plaça viu la Festa Major ballant a la fresca.
A càrrec de Joan Vilandeny
Organitza: Diesa

22 h · Plaça Major
MENTRESTANT

Espectacle de Dansa d’Arrel Tradicional.
Organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

22.30 h · Plaça Crist Rei
VINE A BALLAR SALSA I CUBASON
Organitza: Amics per la salsa i Cubason

23 h · Plaça Porxada
BALL DE NIT:
COBLA-ORQUESTRA MONTGRINS

Gaudim del ball de Nit de la Cobla-Orquestra Montgrins.

23 h · Plaça Sant Domènec
LA FÚMIGA

La Fúmiga és, sens dubte, un dels grups valencians
que més bona acollida ha tingut entre el públic intergeneracional gràcies a la seva formació ben arrelada al fenomen bandístic valencià i a unes lletres i
melodies que fan brollar l’optimisme i l’entusiasme
del públic. La Fúmiga presenta el seu darrer àlbum,
“Fotosíntesi”.

A continuació
DJ NEUS

Neus González és locutora a “Los40Urban” i DJ.

00.30 h · Plana de l’Om
JURIOL presenta “T’HE TROBAT”

El quartet bagenc Juriol, encapçalat per la cantant
i guitarrista Clara Oliveres, factura un rock potent i
èpic al seu disc de debut, “T’he trobat”. L’aventura
de Juriol va començar amb les cançons que Clara
Oliveres tenia en un calaix. Després de formar part de
Misfru, va crear una altra banda amb Gerard Cabot
(guitarra), Miki Santamaria (baix) i David González
(bateria), procedents de Doctor Prats, Lipzia o TAO,
entre d’altres.
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De 09 a 12 h · Pont Vell
QUÈ HI HA A CAN POC OLI?

Durada de la visita: una hora. L’activitat començarà a
les 10 per a aquells que hi vulguin accedir en vehicle
propi.
Sabies que a la finca de l’Escola Agrària de Manresa
hi ha una caseta de fang, un cobert en forma de pangolí fet amb canyes i suro, un túnel viu i una barraca
de vinya que serveix per allotjar el capçal de reg, en
una combinació magistral de tradició i modernitat?
En aquesta visita veurem aquestes infraestructures i
coneixerem una mica millor aquesta escola amb motiu dels seus 50 anys. També tindrem l’oportunitat
de veure les parcel·les del banc de varietats locals
Esporus, de l’associació L’Era.
Més informació i inscripcions a: https://bit.ly/visitacpo

10 h · Ateneu les Bases
3x3 LA SALLE (25è aniversari)

Inscripcions:
http://www.sallebasquet,cat/3x3-festamajor-manresa/
Organitza: Ajuntament de Manresa
Col·labora A.E. La Salle Manresa

12.30 h · Saló de Sessions de
l’Ajuntament
PREGÓ INSTITUCIONAL

A càrrec de Quico Sallés Fibla, periodista.
L’acte finalitzarà amb la intervenció musical de l’Orfeó
Manresà.

De 17 a 20 h · Zona Esportiva del Congost
MANBIKE 3 H DE RESISTÈNCIA EN BTT
Organitza Esport Ciclista Manresà

De 17 a 20 h · Centre d’Aigua de Can Font
VISITA LLIURE AL CENTRE D’AIGUA DE CAN
FONT

Per Festa Major obrim les portes per visitar els magnífics espais del Centre d’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.
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia

17 h · Saló de Sessions de l’Ajuntament
RECEPCIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS EN LA
37a ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA.
17.20 h · Vestíbul de la planta baixa de
l’Ajuntament
LLIURAMENT DELS RAMS A LA GEGANTA, LA
PUBILLA I LA GEGANTONA.
17.30 h · Plaça Major
CERCAVILA POPULAR

Recorregut: Pl. Major, c. Sant Miquel, Plana de l’Om,
c. Born, pl. Sant Domènec, Passeig de Pere III (1r.
tram), pl. Crist Rei, c. Guimerà, c. Nou, c. Sant Miquel, pl. Major.
A càrrec de: Colla Castellera Tirallongues i grallers;
Trabucaires del Casal Cultural de Dansaires Manresans i Trabucaires de Sant Cugat del Vallès, Grupo
Folklorico Caño Gordo de Tarancon (Cuenca) i escola
de dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresans;
Bastoners de Sant Jordi; Pubilla i Hereu de Manresa
2021; Geganters i Grallers del Poble Nou; Geganters
i Grallers de Manresa; Tabalons i diablons de Xàldiga
taller de Festa acompanyant La Tremenda i Tabalers
de Xàldiga.
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De 18 a 19 h · Infosèquia/Parc de l’Agulla
PINTEM AMB PIGMENTS NATURALS

En aquest taller identificareu diferents plantes i elements vegetals que fareu servir per a preparar tintes
vegetals. A continuació cada participant podrà pintar
la pròpia aquarel·la creant un dibuix lliure o posant
color a dibuixos de plantes, animals, paisatges o
mandales.
Taller gratuït i per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia

18 i 21 h · Teatre Kursaal (Sala Gran)
BONA GENT, amb QUIM MASFERRER

Un espectacle honest, ple de veritat. Un espectacle
que fa Festa Major!
Organitza: MEES-El Galliner

De 18 a 21 h · Entorn Torre Santa Caterina
MICROSCOPIES

Un intinerari pels entorns de la Torre Santa Caterina,
amb intervencions artístiques permanents i efímeres
recollint experiències de Land art.
Programa detallat i més informació a:
www.manresacultura.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

De 18 a 21 h · Jardí Casino
THIS IS HOLI FESTIVAL

Grup Itaca col·labora en la programació de Festa Major amb activitats al Jardí del Casino: pols de colors,
confeti, animació, música, Food trucks… Festes temàtiques les tardes i nits de dijous a diumenge amb
DJ’s, animadors i artistes de primer nivell i aptes oer
a tots els públics.

18.30 h · Plaça Major
ARRIBADA DE LA CERCAVILA I BALLS
POPULARS
A càrrec de les entitats participants

19 h · Museu de Manresa
DESCOBERTA NÚM. 32 “ARQUEOLOGIA I
EXCURSIONISME”

Inauguració a la Sala d’exposicions del Claustre del
Museu (Via Sant Ignasi, 40) de la Descoberta Núm.
32, a càrrec de l’historiador Francesc Roma i Casanovas. La descoberta està dedicada al Centre Excursionista Montserrat, que celebra el seu centenari i a
la seva tasca de recerca arqueològica.
Organitza Museu de Manresa i Associació del Museu de Manresa.

19 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de
Santa Maria de la Seu
TRÍDUUM DE PREGÀRIA

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès.

19 h · Camp de Futbol Nou Congost
PARTIT DE FESTA MAJOR
CE Manresa- Lleida Esportiu

Organitza: Centre d’Esports Manresa
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De 19 a 20.30 h · Museu de Manresa
(Claustre)
JOCS ROMANS AL MUSEU

A alguns jocs que coneixem avui, ja s’hi jugava en
època romana. Alguns han patit grans canvis, altres
són pràcticament iguals, però tant els infants romans
com els nens i nenes d’ara, passaven l’estona amb
els mateixos jocs! Activitat per a públic familiar.
Organitza; Museu de Manresa

19.30 h · Entorn Torre Santa Caterina
MICROSCOPIES: LA POESIA DELS MARGES.
DERIVA BOTÀNICA

Un recorregut pel món poètic de les plantes, a càrrec
d’Elena Sixto.
Programa detallat i més informació a:
www.manresacultura.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

19.30 h · Plaça Porxada
CIRCO LOS PRESENTA “KASUMAY”

Kasumay, una paraula d’origen senegalès que vol dir:
Hola, què tal! Kasumay trasllada els espectadors a
un univers particular i únic, amb el circ com a vehicle idoni per explicar-nos la història de com tres
personatges aconseguiran finalment acceptar-se,
comprendre que junts viuen millor i que amb humor
podem superar qualsevol obstacle. Patins acrobàtics, monocicles, malabars, taula acrobàtica, doble
trapezi… i molt d’humor.

20h · Plaça Europa
BALL DE DANSES D’ARREU DEL MÓN
A càrrec de V9 Band

Organitza: Associació Tradiball Endansa

20 h · Cripta de la Basílica de La Seu
CONFERÈNCIA

‘Translatio et miracula sanctorum’: 650 anys dels
Cossos Sants a Manresa”, a càrrec de: Joan Arimany
i Juventeny.
L’obtenció de relíquies a l’edat mitjana podia tenir diferents modalitats. L’any 1372, fa sis-cents cinquanta anys, Manresa va aconseguir els Cossos Sants en
una negociació poc plàcida. El 30 d’agost d’aquell
any, les restes sacres van ser conduïdes a la ciutat.
L’evocació del desacord i, especialment, de la seva
resolució van perpetuar-se en l’imaginari col·lectiu.

Des de les 21 h · Jardí Casino
THIS IS FESTIVAL amb MonDJ

Grup Itaca col·labora en la Festa Major amb activitats
al Jardí del Casino: pols de colors, confeti, animació,
música, Food trucks… Festes temàtiques les tardes
i nits de dijous a diumenge amb DJ’s, animadors i
artistes de primer nivell per a tot tipus de públics.

21.30 h · Plaça Major
MOSTRA DEL CORREFOC

Hi haurà una pantalla per poder seguir la mostra.
Amb la participació de la Unió Musical del Bages.
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

De 21.30 a 23.30 h · Parc de Puigterrà
OBSERVACIÓ AMB TELESCOPI

Observació amb telescopi d’alguns dels objectes
més llunyans del cel, projecció d’imatges fetes pels
socis, i torn de preguntes.
Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa
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Punt Àngels de nit
Servei itinerant dut a terme per joves formats amb l'objectiu
de promoure espais d'oci nocturn saludable, amb material
informatiu sobre el consum responsable de substàncies i la
prevenció de riscos associats als consums
Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28
de 22h a 4h a la Plana de l’Om
Contactes d’interès:
061 Sistema d’Emergències Mèdiques
112 Emergències. Servei públic d’accés universal

Punt Lila
La carpa del Punt Lila és un espai professional d'informació,
atenció, prevenció i acompanyament davant de les agressions
sexistes i LGTBI fòbies que es puguin produir en els espais d'oci
nocturn durant la Festa Major.
Divendres 26 de 22h a 4h a la Plana de l’Om
Dissabte 27 i diumenge 28 de 22h a 4h a la Plana de l’Om i al Carrer Sallent
Dilluns 29 de 00:30h a 4h al Carrer Sant Miquel
Contactes d’interès:
900 100 120 Servei d’Atenció contra la violència masclista (24h)
016 Servei telefònic d’informació i assessorament jurídic en matèria de violències masclistes
112 Emergències. Servei públic d’accés universal
93 875 23 10 Servei d’Informació i Atenció a les dones Montserrat Roig de Manresa (dll a dv de 9h a 14h)
93 875 23 10 Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa (dll a dv de 9h a 14h)

22 h · Passeig de Pere III (2n tram)
BALL DE FESTA MAJOR

A continuació
DJ ARZZET

Organitza: Diesa

DJ. Sound technician / Sound Enginner / Music Producer / LightDJL
Conegut DJ de les nits manresanes acabarà la festa
al carrer Sallent. No t’ho perdis!

Al Bar Plaça viu la Festa Major ballant a la fresca.
A càrrec de Joan Vilandeny

22.30 h ·Plaça Crist Rei
VINE A BALLAR SWING
Organitza: Bon Hop de Swing

23 h · Plaça Major
37a ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA

Mostra de dansa folklòrica d’intercanvi que comptarà amb la participació del “Grupo de Danzas Caño
Gordo de Tarancón” (Huesca) i l’actuació del Casal
Cultural de Dansaires Manresans.
Organitza: Casal Cultural de Dansaires Manresans

23 h · Carrer Sallent
ELS CATARRES

Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; un
gran cap de cartell. Després de dos anys sense pujar a
l’escenari, aquest any ha presentat el seu cinquè disc
d’estudi: “Diamants”.
Sens dubte, 2022 serà l’any d’Els Catarres i aquesta
és una cita imprescindible.

23 h · Plaça Sant Domènec
THE TXANDALS
Una banda formada per 10 músics que pugen a
l’escenari amb tota la indumentària necessària per
transportar el públic unes dècades endarrere. No hi
faltaran temes de Madonna, Backstreet Boys, Spice
Girls i molts d’altres. Gaudirem de sorpreses que ens
faran ballar i recordar vells temps.

A continuació
DJ REVIVAL ADRIÀ ORTEGA
Locutor, Dj i creatiu sonor. La seva passió per la música l’ha portat a crear dos singles propis: “Fuck the
DJ” i amb la cantant AMNA “Chicas in the party”. És
DJ oficial de Tour 40 Principals.

01 h · Plana de l’Om
EL AMANTE VIRGEN
El grup, que recentment ha incorporat Valentí Holgado (guitarra) i Josep Maria Font (bateria), manté de
la formació original Toni Holgado (veu) i Sergio Garcia (guitarra i veu). Un canvi de guitarra i de bateria
amb el qual El Amante Virgen engega una nova etapa
amb un so més dens i compacte. Un gir que manté,
però, l’aposta pel rock alternatiu.
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8 h · Sortida de Casa Caritat
TOC DE MATINADES

Les gralles et despertaran a toc de matinades.
A càrrec de: Grallers de la Colla castellera Tirallongues i Grallers del Poble Nou.

9 h · Complex esportiu El Congost
COPA CATALANA INFANTIL DE BTT

Cursa federada de BTT inclosa dins el calendari autonòmic.
Categoria dels participants pre-benjamí, benjamí,
principiant, aleví i infantil. Circuit de 2,5 Km.
Organitza: Club Ciclisme Manresa Bages

9.30 i 10.45 h · Parc de Puigterrà
RECERCA I RASTREIG AMB GOSSOS DE CREU
ROJA

Simulacre de recerca amb gossos d’una persona
perduda. L’equip de resposta immediata en emergències ERIE, de recerca i rastreig amb gossos de la
Creu Roja serà l’encarregat del simulacre.
Organitza: Creu Roja a Manresa

10.30 h · De la Plaça Major a la Seu
SEGUICI DE LA FESTA MAJOR

10.45 h · Davant de la Basílica de Santa
Maria de La Seu
PLANTADA DE LA IMATGERIA
11 h · Col·legiata Basílica de Santa Maria
de La Seu
MISSA SOLEMNE

Missa solemne, presidida per Monsenyor Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic.
La Capella de Música de la Seu interpretarà la Missa
in honorem St. Ignatii de Miquel Augé i Vila, el gradual Corpora Sanctorum i els Goigs dels Cossos Sants
de Miquel Augé i Vila, amb acompanyament d’orgue
a càrrec de Marcel Martínez Bonifacio, sota la direcció de Mireia Subirana Pintó.

A continuació
SEGUICI DE LA FESTA MAJOR
De La Seu a la Plaça Major.

A continuació
TRONADA MANRESANA

A càrrec de Pirotècnia Peñaroja.

A continuació
BALLADA DE LA IMATGERIA DE MANRESA
Amb la Cobla Ciutat de Manresa.

A continuació
BALLADA POPULAR DEL BALL DE LA
BOLANGERA I EL BALL DEL ROSSINYOL I
BALLADA DE SARDANES

“Les quatre veus”, de Joan Lluís Moraleda Perxachs,
amb motiu de l’any de commemoració nacional M.
Matilde Almendros Carcasona, “La Llum que portes
dins” de Joan Lázaro Costa, amb motiu de la campanya Manresa, Cor de Catalunya.
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De 18 a 21 h · Parc de l’Agulla
JOGUINEJAR A L’AGULLA

12 h · Plana de l’Om
DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR

Joguinejar amb 30 espais de jocs de fusta amb jocs
d’avui, d’ahir i de sempre.
Una proposta lúdica i educativa, on petits i grans podran jugar i aprendre potenciant el tacte, les habilitats motrius, la punteria, l’enginy,… la creativitat i la
imaginació. Diversió per a tota la família!!

Amb la participació de la colla local, Tirallongues de
Manresa, i les colles convidades: Castellers de Figueres i Castellers de Terrassa.

REPTE CIRCULAR
Activitat educativa sobre economia circular com a
base del desenvolupament sostenible organitzada
per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA.

18 i 21 h · Teatre Kursaal (Sala Gran)
PER FI SOL! Amb CARLES SANS

AQUÀPOLIS
Una construcció per compartir-la i jugar-la amb la
família tot i gaudint de la frescor de l’aigua.
A càrrec de: Ai Carai!

Organitza: MEES-El Galliner

TALLER D’IMANTS
Amb llesques de fusta del bosc dissenyarem uns
imants de nevera amb decoracions artístiques
A càrrec de: El Taller del Bosc

Organitza: Colla Castellera Tirallongues

Aquest és l’espectacle que els seguidors de Tricicle
tindran ganes de veure i que explica tots els secrets
d’aquesta companyia.

De 18 a 21 h · Entorn Torre Santa Caterina
MICROSCOPIES

Un intinerari pels entorns de la Torre Santa Caterina,
amb intervencions artístiques permanents i efímeres
recollint experiències de Land art.
Organitza: CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El
Forn de la Calç i Ajuntament de Manresa

Des de les 18 h · Jardí Casino
OFF FM (Electronic Brunch)

Grup Itaca col·labora en la programació de Festa Major amb d’activitats al Jardí del Casino: pols de colors, confeti, animació, música, Food trucks… Festes temàtiques les tardes i nits de dijous a diumenge
amb DJ’s, animadors i artistes de primer nivel i aptes
per a tots els públics.

19.30 h · Parc de l’Agulla
THE PENGUINS-REGGAE PER XICS presenta:
”QUADERN DE BITÀCOLA”

Concert per a tots els públics. Cançons de tota la vida
a ritme de reggae. Una aventura que farà navegar a
grans i petits per un mar de ritmes i emocions.

20 h · Entorn Torre Santa Caterina
MICROSCOPIES: ACCIÓ SAC
Dansa a càrrec de Laura Bataller.
Programa detallat i més informació a:
www.manresacultura.cat

Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç
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22 h · Parc de l’Agulla
EL PIROMUSICAL DEL COR DE CATALUNYA

En l’entorn del llac de l’Agulla espectacle de colors,
focs i musica.
A càrrec de Pirotècnia Peñaroja

22 h · Passeig de Pere III (2n tram)
BALL DE FESTA MAJOR
Al Bar Plaça: Vine a Ballar
A càrrec de Jordi Soler

Una banda formada per 10 músics que pugen a l’escenari amb tota la indumentària necessària per transportar el públic unes dècades endarrere. No faltaran
temes de Madonna, Backstreet Boys, Spice Girls i
molts d’altres.
Gaudirem de sorpreses que ens faran ballar i recordar vells temps.

23.30 h · Plaça Sant
Dòmenec
PEDRO DA COSTA

Organitza: Diesa

23.30 h · Carrer Sallent
HABLA DE MI EN PRESENTE

La banda Habla de Mí en Presente ha renascut per
revolucionar el panorama festiu català. El segon
disc, “Vivir más” és la seva carta de presentació després de donar-se a conèixer amb “Rumba del nord”.
Entre la tradició i la modernitat, el techno i la rumba,
la seva principal ambició és delectar les ànimes i fer
ballar els cossos.

A continuació
BANDA NEON

23.30 h · Plaça Major
HOTEL COCHAMBRE i DJ COCHAMBRE

Una nit de festa no es pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga el llum de sempre, encén el lila de la
Banda Neon i benvingut a una gresca on res és impossible. Ofereixen un concert brillant i esplendorós
de dues hores i mitja de versions, que discorre entre
els temes mítics de la música disco dels 80, la millor
rumba i rock de tots els temps i tot pel reggeton i
trap més actual. Banda Neon són una colla d’il·luminats amb un tacte exquisit per a servir el repertori
dels altres de la millor manera. Un espectacle pròxim
i per a tots els públics.

El cantant santfruitosenc
Pedro Da Costa, que s’ha
donat a conèixer en el panorama musical pel seu pas en
el concurs Eufòria de TV3,
oferirà un repertori de temes
que ha interpretat en el concurs i també altres cançons
conegudes per tothom.
Amb convidats i sorpreses!

A continuació
DJ RXS

Amb el seu estil electrònic i de música variada

00.30 h · Plana de l’Om
JAN BONET TRIO

Jan Bonet Trio amb «Limited Edition», el debut discogràfic de Jan Bonet que reivindica «la música sense sintetitzadors». El cantautor manresà s’ha aliat
amb el bateria Thimotée Kamba i el baixista Quico
Auguets per treure a la llum un EP amb lletres íntimes i reflexives.
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De 10 a 14 h · Museu de la Tècnica
JORNADA DE PORTES OBERTES

El dilluns de Festa Major obrim les portes del Museu de
la Tècnica. Podreu visitar les seves exposicions permanents: una dedicada a la Séquia i l’aigua i l’altra al
tèxtil manresà, conegut popularment com la Cinteria.
Organitza: Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia

11 h · Col·legiata Basílica de Santa Maria
de la Seu
MISSA CONVENTUAL

En sufragi pels manresans i manresanes difuntes,
concelebrada pels canonges i altres preveres de la
ciutat, cantada per la Capella de Música de la Seu.

17.30 h · Auditori Plana de l’Om
SUPERCUC

Animals del bosc, no tingueu por, el Supercuc és
aquí! Llarg, fort i amb habilitats sorprenents, serà
capaç d’ajudar aranyes i gripaus, a sortir de les pitjors situacions. Però, qui rescatarà el Supercuc quan
el malvat llangardaix el capturi?
Edat: a partir de 3 anys. Durada: 55 minuts
Preu: 3,5 € / Entrades anticipades a www.kursaal.cat,
taquilles del Kursaal i 30’ abans de la projecció a les
taquilles de l’Auditori de la Plana de l’Om.
Organitza: Ajuntament de Manresa, Cine Club Manresa i
Imagina’t.

18 h ·Teatre Kursaal (Sala Gran)
ELS COLORS DE DUKE ELLINGTON

Cascai Teatre, Marcel Tomàs i Girona Jazz Project.
Una vetllada que ens trasllada al glamur dels elegants clubs nocturns on va triomfar la música de
Duke Ellington, pioner i geni de la història del jazz.
Organitza: MEES-El Galliner

De 18 a 21 h · Plaça Crist Rei
BALLADA DE COUNTRY I LINEDANCE

Descobreix que pots ballar i que no et cal parella!
Organitza: Associació de Country i Linedance 7deball

19 h · Plaça Sant Domènec
XIULA presenta BIG CHICKEN

Diversió per a tota la família!!
Quan arriba el Big Chicken o surts definitivament
de l’ou o et quedaràs més desplomat que les butxaques de l’avi Antoniu. Xiula farà un repàs per tots els
“hits” del grup: Verdura i Peix, Polls, Sucre, T’estimo
Bastant, Estic nerviós, etc. i també amb cançons de
l’últim disc: Descontrol MParental. Gaudireu de la
música familiar, amanida amb jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no s’obliden, tot amb
el seu toc de confeti i una mica de punkisme.

21.30 h · Recorregut
CORREFOC DE MANRESA

Pl. Major, c. Sant Miquel, c. de les Piques, pl. d’en
Creus, c. Arbonés, pl. Montserrat, c. Santa Maria, pl.
Gispert, c. Vilanova, Plana de l’Om, c. Nou, c. Metge
Planas, pl. Pedregar, c. Pedregar, pl. del Carme, c.
Cap del Rec i pl. Major
Organitza: Xàldiga Taller de Festes

Mesures de seguretat a seguir pels veïns i veïnes:
- Allibereu el carrer de qualsevol obstacle que pugui
destorbar el recorregut del Correfoc: torretes amb
plantes, taules, cadires, bosses d’escombraries, etc.
- Retireu els vehicles de la zona per on passarà la
cercavila de foc.
- Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu totes les obertures de les cases per impedir
que hi entrin coets o guspires, que podrien causar
un incendi.
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- Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals, que
també es podrien encendre.
- No llanceu aigua als participants del Correfoc, encara que us en demanin. Així, evitarem que la pólvora
es mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada en lloc de cremar-se.
- Protegiu els vidres dels aparadors de les botigues
amb cartrons en cas de no disposar de persiana metàl·lica.
L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró per protegir
els aparadors a tots els comerciants que ho desitgin.
Els poden recollir els dies 18,19, 25 i 26 d’agost, de
10 a 13 h a la Plaça Major núm. 3 (cal que comuniquin els metres necessaris).
Mesures de seguretat per a les persones que segueixen
el correfoc:
- Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el Correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i
dels serveis d’ordre.
- No feu cadenes de més de tres persones.
- A les places, cal girar en sentit invers a les agulles
del rellotge.
- No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no
agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
- Porteu roba i calçat adients: roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba
i sabates que deixin la menor part possible del cos
sense cobrir.
- Si se us encén la roba, llanceu-vos a terra i rodoleu-hi per apagar les flames. No correu, ja que les
flames s’escamparien i serien més virulentes.
- Si patiu alguna lesió ocular, netegeu-la amb aigua
abundant i adreceu-vos al punt d’assistència sanitària més proper.
- Espereu la comitiva del Correfoc en carrers amplis.
No demaneu aigua als veïns. Així evitarem taps i re-

lliscades. També, evitarem que la pólvora es mulli i
exploti en lloc de cremar-se.
- No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o
contenidors del material pirotècnic.
- En cas d’un accident greu, hem de facilitar l’accés
als equips d’emergència i seguir les instruccions del
cap de Correfoc o dels grups d’ordre.
- No es permet la participació de menors de 12 anys,
ni portar canalla sobre les espatlles o assistir al correfoc en cotxet.
- Tot el públic participant és responsable, en primer
i únic terme, dels accidents que pugui patir al Correfoc.

22 h · Passeig de Pere III (2n tram)
BALL DE FESTA MAJOR
Al Bar Plaça: Ball de cloenda de Festa Major
A càrrec de Joan Vilandeny
Organitza: Diesa

00.30 h · Plaça Major
BALL DEL CORREFOC AMB LA TROPICAL

Per La Tropical la vida és una festa! I així ho demostren a cada concert. Dues hores de música en directe
per no parar de cantar i ballar. Els concerts de La
Tropical ens transporten a un estiu etern, a bon rotllo, humor i amb la música que no pot faltar a cap
Festa Major.

A continuació
FI DE FESTA

Ho acabem de petar amb
Two F**KING DJ’S: MARC PICH & FERRY B
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“50 anys de futbol femení a Manresa. La lluita
de la dona en el món de l’esport”
Biblioteca Ateneu Les Bases (Cintaires 30-32)
Fins el 31 d’agost
Horari de Biblioteca

Organitza: Grup de Dones FF 1970-1971, Ajuntament de Manresa, SIAD i Biblioteca Ateneu les Bases.

“L’aparador de les meravelles”

Del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
Biblioteca Ateneu Les Bases (Cintaires 30-32)
De l’1 al 31 d’agost
Horari de Biblioteca
Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu les Bases.

“70 anys de sensacions”

Del Grup Sardanista Dintre el Bosc
Biblioteca Ateneu Les Bases (Cintaires 30-32)
De l’1 al 31 d’agost
Horari de Biblioteca

92è Concurs Exposició d’Artistes Manresans

Espai 7 del Centre Cultural el Casino
Del 25 d’agost al 11 de setembre
Inauguració dia 25 d’agost a les 19.30 h
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 17.30 a
20.30 h. Dilluns no festiu tancat.
Organitza: Cercle Artístic de Manresa

Josep Masriera. Camins i boscatges

Sala Exposicions del Centre Cultural el Casino
Del 25 d’agost al 16 d’octubre
Inauguració dia 25 d’agost a les 19.30 h
Primera mostra monogràfica que es dedica a
aquest important pintor realista del paisatge català.
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 17.30 a
20.30 h. Dilluns no festiu tancat
Organitza: Ajuntament de Manresa, Museu de Manresa i
Centre Cultural El Casino

Organitza: Grup Sardanista Dintre el Bosc i Ajuntament de Manresa

“No haver-te conegut seria terrible...” de Lluís
Cadafalch

Biblioteca del Casino
De l’1 al 23 d’agost
Horaris: matins, dimarts i dijous de 10.30 a 14 h i tardes, de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h
Producció de la Gerència de Serveis de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona

Recull de premis dels Concursos de Fotografia
Festa Major de Manresa

Exposició Setmana de Jocs al carrer:
20 anys jugant al carrer

Organitza: Foto Art Manresa

Organitza: CAE

Biblioteca del Casino
Del 24 d’agost al 9 de setembre
Horaris: matins, dimarts i dijous de 10:30 a 14 h i tardes, de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h

Espai La Plana de l’Om
Del 26 d’agost a l’11 de setembre
Inauguració dia 26 d’agost a les 19 h
Horari de dimarts a diumenge 17 a 20 h

EXPOSICIONS

Exposició de Pintures del Dr. Antoni March
Salas: entre la humanística i l’artística.

OFICINA DE TURISME DE MANRESA

Organitza: Cercle Artístic de Manresa

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CARRER DEL BALÇ

Espai d’Art Cercle Artístic (c. Barreres,1)
Del 26 d’agost al 16 de setembre
Inauguració dia 26 d’agost a les 20 h
Horari de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h

Descoberta núm. 32 “arqueologia i
excursionisme”

Sala d’exposicions del Claustre del Museu
(Via Sant Ignasi, 40)
Del 28 d’agost al 16 de setembre.
Inauguració dia 27 d’agost a les 19 h
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 14 h i diumenge 28 i dilluns 29 d’agost de 10 a 14 h
La descoberta està dedicada al Centre Excursionista Montserrat, que celebra el seu centenari i a
la seva tasca de recerca arqueològica.
Organitza: Museu de Manresa i l’Associació del Museu de
Manresa.

L’aigua a allà i aquí: vivim en el Planeta
Blau on l’aigua dolça és un bé escàs”

Biblioteca Ateneu les Bases
Del 5 al 30 de setembre
Una exposició per a reflexionar sobre el dret universal a accedir a l’aigua. Sense aigua no hi ha
vida, és un bé comú que hem de protegir i que
tothom té dret a gaudir.
Organitza: Aigües de Manresa, Enginyers Sense Fronteres i
Ajuntament de Manresa

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

Baixada del Pòpul, s/n
Dilluns, diumenges i festius: de 10 a 14 h
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de
17 a 19 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

ESPAI MANRESA 1522

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

RECOLLIDA -AMB ANTELACIÓ- DEL
TIQUET AMB L’HORA DEL TORN
DE VISITA A LES VISITES A LA
MANRESA DESCONEGUDA

Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10)
Des de dilluns 22 d’agost a les 10 del matí.
Horari de dimarts a dissabte de 10 a 14 h
i de 17 a 19 h; diumenges i dilluns de 10
a 14 h

PUNTS

D’INFORMACIÓ

DEL

30AGOST AL 3SETEMBRE

Dia 30 d’agost

De 17.30 a 20.30 h · Plaça Sant Dòmenec
ACTIVITAT INAUGURAL de la
20a SETMANA DE JOCS AL CARRER
Amb la companyia Festa i Fusta
Més informació a: www.jocsalcarrermanresa.cat

Dies 31d’agost, 1,2, 3 de setembre

De 17.30 A 20.30 h · Places del centre històric
20a SETMANA DE JOCS AL CARRER: JOCS A LES
PLACES
Plaça Sant Dòmenec: Jocs de Taula
Plaça Major: Jocs Infantils 1.5 anys
Plana de l’Om: Jocs de Taula clàssics (cartes, parxis, escacs, dames i dominó)
Plaça del Mercat de Puigmercadal: Joc simbòlic
Plaça Europa: Jocs malabars i equilibris. Jocs per
aire
Placeta de la Mel: Jocs de llançament
Plaça de Sant Ignasi Malalt: Jocs amb 500 anys
Més informació a: www.jocsalcarrermanresa.cat

Dies 30 i 31 d’agost, i 1 i 2 de de setembre

De 22 a 0.30 h ·Plaça Major
20a SETMANA DE JOCS AL CARRER: NITS DE JOC
Activitat per a majors de 14 anys
Més informació a: www.jocsalcarrermanresa.cat

Del 30 d’agost al 3 setembre

Inici Plaça Sant Domènec
20a SETMANA DE JOCS AL CARRER. ESCAPE
CITY: VERÍ!
Gimcana virtual pel Centre Històric de Manresa

31AGOST

DIMECRES

19.30 h · Espai Plana de l’Om
VINE A JUGAR AMB LES PARAULES
Amb Màrius Serra
Més informació a: www.jocsalcarrermanresa.cat
Organitza: CAE
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DIVENDRES SETEMBRE
17 h · Plaça Sant Domènec
TALLER DE CIRC
Festivalet de Circ de Manresa
A càrrec de La Crica
18.30 h · Plaça Sant Domènec
MOSTRA DE L’AULA DE CIRC
Festivalet de Circ de Manresa
A càrrec de La Crica
20 h · Teatre Kursaal
DE TU A TU
Festivalet de Circ de Manresa
A càrrec de Col·lectiu Mur
Entrades a www.kursaal.cat

Organitza: Festivalet de circ

21 h · L’Anònima
WAKE UP JAMAICA (PUNXA VINILS)
Festivalet de Circ de Manresa
Organitza: Festivalet de circ

22.30 h · L’Anònima
DJ/ PD DANILSAN
Festivalet de Circ de Manresa
Música ballable i festiva
Organitza: Festivalet de circ

MÉSFESTA
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DISSABTE SETEMBRE

DIUMENGE SETEMBRE

18 h · Parc de l’Agulla
TROBADA CANTAIRES D’HAVANERES AL COR DE
CATALUNYA

10 h · L’Anònima
TALLER DE CIRC/LA CRICA
Festivalet de Circ de Manresa
A càrrec de La Crica
12 h · L’Anònima
ABSURD / CIRC VERMUT
Festivalet de Circ de Manresa

Organitza: Agrupació Cultural del Bages

17 h · L’Anònima
WHITE BOTTOM / RAMIRO VERGAZ
Festivalet de Circ de Manresa
Malabars i doble mini-trampolí

Organitza: Festivalet de circ

Organitza: Festivalet de circ

A continuació
VERMUT POPULAT
AMENITZAT PER WAKE UP JAMAICA
Festivalet de Circ de Manresa

18.30 h · L’Anònima
VOLOV/COL·LECTIU TQM
Festivalet de Circ de Manresa
Acrobàcia aèria i música en viu

Organitza: Festivalet de circ

Organitza: Festivalet de circ

De 6 a 11 h · Parc de l’Agulla
CONCURS DE PESCA DE FESTA MAJOR
Concurs obert.
Inscripcions: Cal Parera (c. Urgell, 11). Tel. 602 21 74 59

20 h · L’Anònima
ENVÀ / AMER I ÀFRICA
Festivalet de Circ de Manresa
Equilibris de mà en mà

Organitza Agrupació de Pescadors de Manresa

Organitza: Festivalet de circ

Patrocinat per Decathlon

22 h · L’Anònima
YE ORBAYU / CIA VAQUES
Festivalet de Circ de Manresa
Equilibrisme amb elements i clown gamberro
Organitza: Festivalet de circ

22.30 h · L’Anònima
CONCERT / SIDRAL BRASS BAND
Festivalet de Circ de Manresa
Ritmes desenfrenats
Organitza: Festivalet de circ

MÉSFESTA

CONCURS FOTOGRÀFIC INSTAGRAM
Els comerciants del carrer Àngel Guimerà han convocat un concurs de fotografia a través d’Instagram. Per
participar-hi, del 15 al 30 d’agost en horari comercial,
caldrà:
Fer-se una fotografia (o les que vulgueu) als plafons
de la imatgeria de Manresa (gegants vells, hereu i pubilla, nans, àliga i lleó), repartits pel carrer Guimerà
Publicar-la a Instagram amb #guimeràgegants
Fer-se seguidor de l’Instagram @guimeràcomerç
Etiquetar a tres amics i fer m’agrada a la publicació
El dia 31 d’agost i es sortejaran tres vals de compra
valorats en 100€ per gaudir als establiments associats
de Guimerà Comerç.

CONCURS FOTOGRÀFIC FESTA MAJOR 2022

L’ANÒNIMA
ZONA PÍCNIC / MERCAT SOMIATRUITES
SERVEI DE BAR I ENTREPANS / I MOLTES SORPRESES MÉS!
DIRECCIÓ ARTÍSTICA I PRODUCCIÓ:

ORGANITZEN:

AMB EL SUPORT DE:

1. Tema: Qualsevol fotografia captada en els actes de
la Festa Major de Manresa 2022.
2. Condicions de participació:
El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.
Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5
obres.
Les fotografies poden ser en blanc i negre o color
(amb tota llibertat de tècnica i procediment), No s’acceptaran fotomuntatges, per no desvirtuar la realitat
de la festa.El format fotogràfic és lliure; les fotografies
han de ser presentades sobre cartolina o base rígida
de 40 x 50cm.
Totes les fotografies portaran, al darrere, el nom,
l’adreça i telèfon de l’autor, i un nom que identifiqui
l’acte a què corresponen, els socis de la FCF, indicaran
el número de soci.
Per optar al premi especial dels actes de la Festa Major
infantil, s’ha d’indicar al dors.
3. Tramesa: Els participants poden portar les fotografies fins al dia 31 d’octubre de 2022
A la consergeria del casal de les Escodines de dilluns
a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h, dissabtes
de 9 a 14 h.
Les fotografies també poden enviar-se a: Foto Art
Manresa Apartat de correus 292, 08248 Manresa.
Més informació a www.fotoartmanresa.cat

CONCURSOS

AQUEST ANY... COMPRA EL TEU RECORD DE LA FMM’22,
a partir del 22 d’agost

Ventall
de fusta: 7€
Bossa: 5€
Samarreta adult: 10€

Pack samarreta adult +ventall+ bossa= 20€

Samarreta infantil: 8€

Pack samarreta infantil+ ventall+ bossa= 18€

El marxandatge es pot adquirir a: Oficina de Turisme de Manresa · Plaça Major, 10

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE

CRÈDITS
La imatge del cartell de Festa Major 2022 és obra de Biel
Bahí Pla.
El disseny del programa d’actes ha estat realitzat per Anna
Martí Escalé.
Fotografies del programa de Jordi Preñanosa Serra.
L’edició ha estat realitzada per MIC Serveis amb una tirada
de 45.000 exemplars. L’organització es reserva el dret d’alterar o de suspendre alguns dels actes programats si les
circumstàncies així ho demanen.

Les entitats i col·lectius culturals, esportius i socials de la
ciutat que fan possible una Festa Major amb actes per a
tothom.
Les aportacions econòmiques de les empreses i els comerços que permeten finançar una part de la Festa Major
de Manresa.
Fundació Aigües de Manresa - Parc de Sèquia que permeten l’ús del Parc de l’Agulla per a la celebració de diversos
actes.
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Els serveis tècnics i de manteniment de l’Ajuntament de
Manresa, la Policia Local, el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, Althaia, el SEM,
la Creu Roja, Protecció Civil i ADF Pla de Bages.

MÉSINFORMACIÓ

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

