
Memòria MCCC18
memoria



Les principals fotografies d’aquesta memòria són dels fotògrafs 
Jordi Preñanosa i Genís Saez, i de l’Ajuntament de Manresa

@



Memòria MCCC18

Sumari

Presentació i objectius                                          
                                                               
Organització                                                          

Estratègia comunicativa
 
Principals esdeveniments

Espais i equipaments

Dades econòmiques

 4

 6

10

23

95

98



4

El dia 18 de setembre de 2014, el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Man-
resa va aprovar, amb la unanimitat dels grups municipals, presentar formal-
ment a l’Organització Capital de la Cultura Catalana la candidatura ofi cial de la 
ciutat de Manresa per obtenir la designació de ‘Capital de la Cultura Catalana 
per l’any 2018’.

El dia 1 de desembre de 2014, els Srs. Valentí Junyent i Torras, Alcalde de Man-
resa, i Xavier Tudela i Penya, president de l’Organització Capital de la Cultura 
Catalana, signaren l’acord de nominació de la ciutat de Manresa com a Capital 
de la Cultura Catalana 2018.

La iniciativa Capital Cultural Catalana és promoguda des del 2004 per l’Orga-
nització Capital de la Cultura Catalana per tal de ‘contribuir a ampliar la difusió, 
l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes, incrementar la cohesió 
cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, fi nalment, promocionar 
i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a 
l’interior com a l’exterior’.

La iniciativa s‘inspira en la de la Capital Europea de la Cultura, un títol que des 
del 1985 confereix  la comissió i el parlament europeu a una o dues ciutats 
europees, que durant un any tenen la possibilitat de mostrar el seu desenvolu-
pament i vida culturals.

Candidatura 
 i nominació
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Manresa va afrontar el repte de la capitalitat cultural reivindicant 
tant el seu capital cultural i patrimonial propi com el seu caràcter 
de ‘capital’ territorial de la Catalunya Central. La fita havia de 
contribuir a reforçar el perfil i la vocació cultural distintius de la 
ciutat, integrant-los en una visió estratègica, a mig i llarg termini, 
de projecció d’aquesta tant a dins com a fora del territori.

L’ocasió havia de donar encara més visibilitat als actius culturals ja 
existents a la ciutat, però també havia de contribuir a impulsar una 
ampliació del radi de programació i participació cultural cap a  àm-
bits tradicionalment menys coberts, com les arts visuals, les noves 
tecnologies, la diversitat, etc.

En aquest sentit, la Capitalitat Cultural havia de servir per amplifi-
car l’impuls 
i l’impacte de Manresa 2022 i d’altres projectes culturals de futur. En 
definitiva, es pretenia que fos un gran al·licient i un catalitzador de 
la ciutat en termes culturals, turístics i de desenvolupament.

Es considerava una oportunitat única per fer present la importància de la 
cultura a la ciutat, guanyar visibilitat a Catalunya i exercir lideratge 
des de l’Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura en particular.

Objectius

Impulsar la construcció d’un discurs cultural de ciutat

Contribuir a la revitalització del centre històric des de la cultura

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

Generar dinàmiques participatives i sinèrgies entre els actors culturals 
i afavorir els àmbits culturals menys desenvolupats

Propiciar la generació de noves propostes amb voluntat de continuïtat

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

Reforçar el lideratge municipal en el sector

principals reptes de ciutat
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Organització

L’organització d’un esdeveniment d’aquesta magnitud comporta la mobilització de 
recursos tècnics, econòmics i organitzatius que escapen a la normalitat de la gestió 
municipal i exigeixen combinar els recursos ordinaris amb una estructura organit-
zativa ad hoc.

En tractar-se d’un esdeveniment amb dimensió de ciutat, l’estructura organitzativa 
requeria de la màxima implicació institucional i de la incorporació d’una represen-
tació de màxim nivell, tant en l’àmbit polític com tècnic.

D’altra banda, un esdeveniment així només era possible amb la màxima implicació 
de la ciutadania, per tant calia apostar per fer de la participació un dels principals 
eixos del projecte. 

Per tot això, un dels agents més importants de Manresa CCC2018 havia de ser el 
Consell Assessor que, creat per a l’ocasió, incorporava representants del sector cul-
tural de la ciutat i tenia la funció de canalitzar les iniciatives ciutadanes i, alhora, 
ser ell mateix generador de propostes.

Es va optar per una direcció que obviava la figura del comissari i es va apostar per 
aprofitar l’estructura municipal, amb un treball en equip i participatiu sota el lide-
ratge de la regidora de Cultura i la constitució de diferents òrgans col·legiats. 

Finalment, tant l’exigència de participació com el criteri de transparència en l’ac-
tuació municipal, aconsellaven la creació d’un espai d’informació i seguiment que va 
convidar a participar a una representació dels grups municipals.

Atenent a aquests criteris i condicionants, es va establir la següent estructura 
organitzativa:
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Organització

El Comitè Organitzador ha estat el principal òrgan de representa-
ció institucional i de direcció global del projecte. La seva funció va 
consistir essencialment en la supervisió global del procés de progra-
mació i d’execució de l’esdeveniment, i en donar suport i presència 
institucional en els actes principals del programa.

President 
Valentí Junyent Torras
Alcalde de Manresa 

Vicepresidenta 
Anna Crespo Obiols
Regidora delegada de Cultura

Regidor delegat Turisme, Habitatge i Barris
Joan Calmet Piqué

Regidora delegada d’Acció Social 
i de Cooperació
Àngels Santolària Morros

Regidora deleg. Projecció Ciutat i Festes
Neus Comellas Verdaguer

Cap del Gabinet d’Alcaldia
Joan Francesc Domene Castillo

Comissionat pel Centre Històric
Adam Majó Garriga 

Cap del Servei d’ensenyament, Cultura 
i Esports
Sílvia Saura Villar

Cap de secció de cultura
Serafí Vallecillos Zamora

Coordinadora Manresa CCC2018
Maria Jesús Aloy Gómez

Representant(s) del Consell Assessor 
de Manresa CCC2018

composició

comitè organitzador

   manresa ccc2018
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El Consell Assessor era l’òrgan de participació ciutadana amb caràcter consultiu i 
competent que tenia la funció d’elaborar i valorar les propostes de programació. 
Incorporava representants del sector cultural de la ciutat i ha estat un dels agents 
clau de l’apropiació ciutadana.

La designació dels seus membres, quan no s’indica el contrari, es fa a títol personal, 
amb independència de la seva possible vinculació a alguna entitat o del càrrec que 
hi exerceixin.

 
Proposar l’estructura global del programa i dels continguts

Convocar i valorar la presentació de projectes d’entitats i de la ciutadania

Proposar activitats i projectes propis

Monitorar el desenvolupament del programa

Intercedir amb el sector cultural i facilitar la participació ciutadana

consell assessorconsell assessor

composició
Sra. Anna Crespo Obiols 
Regidora delegada de Cultura

Sr. Serafí Vallecillos Zamora 
Cap de la Secció de Cultura

Sra. Maria Jesús Aloy Gómez 
Coordinadora Manresa CCC’18

Sra. Laura Bataller Arola

Sr. Daniel Castellano Cardoso

Sra. Lídia Hinojo Rojas

Sr. David Ibañez Ibañez

Sra. Vicky Garcia Cabrerizo

Sr. Ferran Montenegro Martín

Sr. Joan Morros Torné

Sra. Roser Oduber Muntañola

Sr. Jordi Serra Morales

Sr. Josep Soler Bonet

Sra. Núria Soler Cunill

Sr. Albert Tulleuda Lari

Funcions principals 
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La Comissió de Seguiment és un òrgan amb representació dels grups municipals, 
que permetia fer un seguiment intern de l’evolució de l’organització de l’esdeveni-
ment. La seva funció era de caràcter informatiu i consultiu i atenia als criteris de 
transparència i participació.

Anna Crespo Obiols
Regidora delegada de Cultura

Felip Gonzàlez Martín 
Grup municipal del PSC

Jordi Garcés Casas
Grup municipal de la CUP

Joan Calmet Piqué
Grup municipal de CDC

Andrés Rojo Hernández
Grup municipal de C’s

Miquel Davins Pey
Regidor no adscrit

COMPOSICIó

Serafí Vallecillos Zamora
Cap de la Secció de Cultura

Maria Jesús Aloy Gómez
Coordinadora Manresa CCC’18

Assistien a les reunions en qualitat d’informadors, els tècnics:

Al marge d’aquests òrgans, i a iniciativa de la direcció tècnica del projecte, es va 
impulsar un espai de coordinació entre departaments a fi i efecte de coordinar i 
consensuar les actuacions de totes les unitats municipals implicades. 

Van participar en les diverses reunions:

Joan Francesc Domene Castillo
Cap de Gabinet d’Alcaldia

Joan Piqué Serra 
Responsable de comunicació

Sílvia Saura Villar
Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura 
i Esports

Albert Tulleuda Lari
Gerent Fundació Turisme i Fires 
de Manresa

Serafí Vallecillos Zamora
Cap de la Secció de Cultura

Maria Jesús Aloy Gómez 
Coordinadora de Manresa CCC2018

comissió de seguimentcomissió de seguiment

coordinació tècnica entre departaments
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El disseny de l’estratègia comunicativa de MCCC18 havia de permetre assolir diferents objectius:

a) Dotar l’any de la Capitalitat d’un relat comprensible que donés coherència i sentit al conjunt d’actes 
organitzats, i que resumís en poques idees l’aposta estratègica que portava implícita.

b) Estructurar un conjunt d’estratègies i actuacions que permetessin visibilitzar i amplificar l’impacte 
informatiu de l’efemèride.

c) Afavorir la implicació i la participació de la ciutadania manresana amb el projecte, tot segmentant 
els principals públics diana.

Per acompanyar els serveis de comunicació i premsa municipals i la pròpia regidoria de Cultura, es va  
contractar l’assessorament expert de l’Agència de comunicació especialitzada A Portada, de Barcelona.

Objectius

Estratègia 
comunicativa

El relat: Manresa CCC’18 / Ponts de Cultura

Manresa CCC2018 va escollir, a proposta del Consell Assessor, el pont com a imatge central de la seva 
capitalitat. D’una banda, perquè els ponts de la ciutat son, juntament amb la Seu i la Cova de Sant 
Ignasi, els elements del patrimoni històrico-artístic més característics de la silueta de la ciutat i des de 
temps immemorials formen part de l’imaginari col·lectiu dels manresans. 
La imatge del pont, a més, encaixa perfectament i reforça la singularitat que Manresa volia conferir 
i transmetre a l’esdeveniment com a ciutat cruïlla de llenguatges i de cultures, fent bandera de la seva 
pròpia diversitat. 

El pont simbolitza la voluntat d’enllaçar expressions artístiques diferents, de connectar el passat, 
el present i el futur cultural de la ciutat, i d’aproximar els ciutadans i les diverses cultures existents 
al municipi al voltant de les arts. 

L’Ajuntament va convocar un concurs públic amb l’objectiu d’escollir la marca gràfica  que identifiqués 
l’esdeveniment, que va ser utilitzada en totes les activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, 
etc. realitzades en el marc de la capitalitat. La proposta guanyadora va ser una imatge signada pels 

Imatge
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dissenyadors manresans Xavier Victori i Aida Garriga, de l’estudi Duplex Creativity, que va ser selec-
cionada d’entre les 25 propostes presentades.

Segons els autors, ‘les nervadures de la Seu simbolitzen els eixos que enllacen la ciutat de Manresa’
i si  ‘busquem la representació cromàtica més rica de la ciutat sense dubte ens hem de referir als vitralls 
de la Seu, uns elements que per separat són només peces de colors sense cap tipus de força, però 
que la suma d’elles i amb la incidència de la llum, formen imatges de gran bellesa, signifi cat i força 
expressiva’. Metafòricament parlant, la diversitat de colors ‘és la diversitat social, cultural i humana 
de la cultura de Manresa’.

La imatge s’inspira també en el Pont Vell, una de les principals entrades de la ciutat i patrimoni històric 
rellevant que ‘conceptualment ajuda a expressar la idea de connexió entre diferents disciplines i àmbits 
culturals’. La suma resultant d’aquests elements patrimonials de la ciutat ‘genera una M, de doble lectura 
en majúscula i minúscula, que ens serveix per ressaltar la inicial i la identitat de la ciutat de Manresa’.   

Els cinc arcs resultats de la imatge són els cinc grans àmbits que defi neixen la cultura de la ciutat. Cada 
un està determinat per una gamma cromàtica diferent, que fa referència a la part artística, tradicional, 
de l’entorn, el patrimoni i l’àmbit gastronòmic / vinícola i les seves rodalies. 

Els cinc grans pilars, representats cromàticament, sobre els que es construeix la cultura al nostre municipi. 
I en la versió simplifi cada, un resum del cromatisme dels tres eixos principals: artístic, tradicional i patrimonial. 
D’aquí el degradat utilitzat de fons o en el tractament corporatiu, amb una gama cromàtica elemental que 
es fusiona sense transicions, com mostren aquest altre logo o el fons de l’encapçalament a les xarxes socials.

ponts de cultura
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Per donar resposta a les necessitats comunicatives digitals de Manresa CCC2018, es van establir dues vies 
principals: per un cantó la creació d’un web nou, central, amb diferents funcionalitats i apartats, on es po-
gués trobar tota la informació possible sobre la capitalitat  i que permetés la interacció dels diferents agents 
culturals de la ciutat; i, per l’altre, la identifi cació i la consegüent creació dels perfi ls específi cs de les xarxes 
socials que poguessin ser més útils per comunicar internet i  posicionar el millor possible Manresa CCC2018. 

El nou web www.manresacultura.cat va néixer per oferir informació detallada i actualitzada sobre els actes 
de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, però, també, per cobrir una necessitat reclamada de feia 
temps per Cultura perquè la ciutat pogués disposar d’una agenda completa i organitzada de consulta online 
que aglutinés tota l’activitat cultural manresana.

El projecte del web www.manresacultura.cat s’iniciava amb la voluntat de convertir-se una eina útil i refe-
rent al servei de la ciutat i dels seus diferents agents culturals. En aquest sentit, actualment el portal segueix 
oferint tota l’activitat cultural que la ciutat genera, ja sigui l’organitzada per l’Ajuntament, per les entitats 
Per donar resposta a les necessitats comunicatives digitals de Manresa CCC2018, es van establir dues vies 
principals: per un cantó la creació d’un web nou, central, amb diferents funcionalitats i apartats, on es po-
gués trobar tota la informació possible sobre la capitalitat  i que permetés la interacció dels diferents agents 
culturals de la ciutat; i, per l’altre, la identifi cació i la consegüent creació dels perfi ls específi cs de les xarxes 
socials que poguessin ser més útils per comunicar internet i  posicionar el millor possible Manresa CCC2018. 

El nou web www.manresacultura.cat va néixer per oferir informació detallada i actualitzada sobre els actes 
de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, però, també, per cobrir una necessitat reclamada de feia 
temps per Cultura perquè la ciutat pogués disposar d’una agenda completa i organitzada de consulta online 
que aglutinés tota l’activitat cultural manresana.

El projecte del web www.manresacultura.cat s’iniciava amb la voluntat de convertir-se una eina útil i refe-
rent al servei de la ciutat i dels seus diferents agents culturals. En aquest sentit, actualment el portal segueix 
oferint tota l’activitat cultural que la ciutat genera, ja sigui l’organitzada per l’Ajuntament, per les entitats 
o per les empreses dedicades a programació cultural.

Www.manresacultura.cat va néixer amb vocació de creixement, tant en informació com en serveis 
culturals, i va més enllà de ser un aparador de cultura ja que ofereix diverses eines interactives que 
permeten la comunicació entre programadors i usuaris.

ThinkandView ha realitzat el disseny i la maquetació de la pàgina web Manresa Cultura. Amb un disseny 
minimalista i funcional, pensat per què l’usuari trobi fàcilment la informació i l’oferta cultural de la ciutat.

Altrament, les xarxes socials escollides per a la comunicació i difusió de l’activitat de la capitalitat 
de la cultura catalana de Manresa 2018, van ser:

Pàgina a Facebook 
Per crear i fer créixer el projecte entre una comunitat que interactua a la xarxa. Permet 
fer retransmissions en directe.

Estratègia digital
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L’Ajuntament de Manresa va posar al servei de la Capitalitat l’estructura del Departament de comunicació 
i premsa. Amb tot, l’excepcionalitat de l’esdeveniment requeria un esforç especial, sobretot per aconseguir 
un espai a la premsa d’àmbit nacional.

Amb el suport de l’empresa A Portada, especialitzada en comunicació cultural, es van organitzar accions 
ad hoc per a la premsa generalista i cultural d’àmbit nacional, com l’acte de presentació del projecte a 
Barcelona, i es van establir acords de col·laboració amb mitjans com La Vanguardia i Catalunya Ràdio, 
que van permetre una cobertura important dels principals esdeveniments durant tot l’any. A més, es van 
reforçar les accions per mobilitzar l’atenció dels mitjans a l’entorn dels actes d’inauguració i cloenda (que 
amb la presència del President de la Generalitat i la Consellera de Cultura, van tenir una cobertura àmplia 
per part de nombrosos mitjans d’àmbit nacional) i dels principals esdeveniments del programa.

A nivell local, com és costum, tots els mitjans s’han fet ressò i han acompanyat el desenvolupament de 
l’any de la capitalitat cultural.

 Twitter
Per establir un diàleg a la xarxa i intercanviar impressions a doble nivell: programadors 
i organització d’activitats, i usuaris participants a les activitats. Permet fer retrans-
missions en directe (Periscope).

Instagram
Per difondre, en imatges, l’agenda d’activitats, però també les mateixes activitats 
quan es produeixen.

Canal Youtube
Per oferir vídeos d’interès per al posicionament de la capitalitat a la xarxa, però també per 
explicar el seu desplegament.

Durant tot l’any de la capitalitat, a més, es van generar periòdicament butlletins de notícies, gestionats 
amb l’eina on line Mailchimp, que informaven de les principals activitats del programa a les persones 
inscrites a la base de dades.

Estratègia de mitjans 
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El Kursaal emociona els amants
del teatre, la Fira Mediterrània
apropa Manresa a cultures llunya-
nes a través de la música i el corre-
foc agermana tots els participants
enmig de les guspires dels diables.
Van ser les manifestacions culturals
més reivindicades ahir, en la inau-
guració de Manresa com a Capital
de la Cultura Catalana 2018, junta-
ment amb l’important llegat arqui-
tectònic modernista i gòtic que do-
nen personalitat als carrers de la

ciutat, i converteixen Manresa en
mereixedora de la capitalitat que
ostenta al llarg d’aquest any, segons
les autoritats que van presidir l’acte
institucional, i ha de dotar la ciutat
d’una important proposta cultural
en els propers mesos.  

La inauguració també va servir
per mostrar el pes que té la cultura
popular de Manresa en la vida de la
ciutat, amb una cercavila que va co-
mençar amb els diables de Xàldiga
a la plaça Major i va continuar al so
del tabalers de l’entitat cultural i fes-
tiva. Aquest any serà tot un repte per
a l’autoestima local, per la quantitat
de propostes que s’han programat
al llarg dels propers mesos i el que

implica esdevenir la capitalitat de
la cultura del país. Les entitats i la
ciutadania van mostrar ahir que en
les jornades importants saben fer
gala del seu patrimoni cultural i
folklòric: l’acte institucional va om-
plir la sala plenària del consistori
manresà i mig miler de persones
van seguir la cercavila pel centre de
la ciutat. El Kursaal també es va om-
plir per veure l’espectacle inaugu-
ral. 

El saló de plens es va omplir de
representants del teixit associatiu
de  Manresa i rostres coneguts de la
vida cultural de la capital del Bages,
com la de la gerent de la Fira Medi-
terrània, Lídia Hinojo, i el gerent del

teatre Kursaal, Jordi Basomba. En la
inauguració també hi va haver ca-
buda per als artistes manresans, els
grans creadors que amb el seu ta-
lent i creativitat impulsen la cultura
i es reivindiquen com a manresans.
Per aquest motiu els virtuosos dits
del pianista i compositor Manel
Camp, els moviments harmònics
de la professora de dansa clàssica
Montserrat Circuns i la veu de
Montserrat Mas, que va recitar poe-
sia, van tenir un paper protagonista
en l’acte institucional. «La cultura
ha pujat a l’entarimat de la sala»,
deia l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, en el seu parlament. 

Manresa oferirà en els propers

dotze mesos més de 130 activitats
que han de servir per situar la capi-
tal bagenca en el mapa de les ciutats
amb un rica vida cultural. Manresa
agafa el relleu de Reus, que ha estat
Capital de la Cultura Catalana el
2017 amb una important agenda al
llarg de l’any passat. De fet, entre els
assistents hi havia l’alcalde de la ca-
pital del Baix Camp i el de Cervera,
que ostentarà la capitalitat el 2019.
Junyent ha assumit el repte de mos-
trar al país el patrimoni de la ciutat.
«Ens toca fer bona feina per dues
raons. Perquè hem de fer honor de
tota la riquesa cultural de les nos-
tres entitats i al nivell dels nostres
artistes», va destacar en el seu dis-

Manresa reivindica el paper de les ciutats
mitjanes en l’estrena de la capitalitat cultural
La capital del Bages acollirà més de 130 activitats Els parlaments recorden el conseller de Cultura, que es va exiliar a Bèlgica

EL REPTE CULTURAL DE LA CIUTAT Manresa es va convertir ahir en Capital de la Cultura Catalana 2018 en una jornada inaugural en què es va posar
èmfasi a la cultura popular i al paper destacat de les ciutats mitjanes del país a l’hora d’apropar l’art a la ciutadania
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A
l’experiència religiosa
de veure la basílica de
la Seu ballant al ritme
de música electrònica,

aquest any s’hi va afegir una esce-
nografia més espectacular. Man-
rusionica es va apropar als grans
festivals del gènere musical. A l'es-
pai on té lloc el festival, el tros pla
de les escales de la basílica que
duen a la plaça de la Reforma, es-
tava més ben definit amb tanques
que delimitaven la zona de ball.
Però la gran novetat eren les 21
pantalles led que hi havia davant
dels DJ que van punxar la nit de
dissabte i la matinada de diumen-
ge, que convertien l’espai de ball
en tot un espectacle lumínic.

«Hem instal·lat unes pantalles,
amb un petit espai de separació
entre elles. La seva incorporació
ha donat una imatge diferent i
més professional. És semblant a
la dels grans esdeveniments», co-
mentava un dels especialistes res-
ponsables de l’apartat visual de
la Manrusionica, Gerard Domín-

guez. A més dels centenars de
persones ballant a davant de la
basílica, la música que sonava en
el mateix moment al parc de la
Seu va aconseguir atraure, per
primera vegada, un nombrós pú-
blic. El segon escenari també va
sorprendre per l’estètica. «Aquest
any s’ha notat molt la inversió en
escenografia. Veure el parc de la
Seu il·luminat per neons vermells
també ha estat espectacular», ex-
plicava el codirector del festival
musical, Alfons Rodríguez. 

No només els joves que anaven
a ballar es van desplaçar fins a
aquest punt de Manresa. A la
plaça de la Reforma també hi
havia ciutadans que, tot i no ser
seguidors del gènere musical, no
es van voler perdre l’espectacle
visual, amb les trepidants projec-
cions a la basílica que donen la
sensació que el temple balli al
ritme de la música. 

El videomapatge va ser un dels
moments més esperats de la nit,
i va aconseguir que desenes de
mòbils s’aixequessin entre la mul-
titud per immortalitzar la imatge.
La projecció va començar amb el
so de música electrònica lenta, i
mostrant imatges inspirades en
la natura, i va acabar amb uns

canvis de llum més ràpids mentre
la música augmentava de ritme.

«Hem anomenat la projecció
Kulturbond, perquè hem volgut
crear un vincle amb el fet que
Manresa sigui la capital de la cul-
tura. I hem buscat aquest lligam

donant més èmfasi a les arcades
de la seu, que simbolitzaven els
ponts de la cultura», afegia Do-
mínguez.

Manrusonica ha tingut un gest
cap a les artistes, les dones que
s’han consagrat, gràcies a una tra-

jectòria sòlida, en el món de la
música electrònica. Per aquest
motiu, tres de les grans DJ del
festival van punxar dissabte a la
nit i la matinada de diumenge,
quan més afluència de persones
hi havia a la Reforma i davant de
la basílica de la Seu. El tret de
sortida el va donar Ylia, una antiga
estudiant de piano clàssic que va
acabar a l’electrònica. Després va
ser el torn per a les creacions so-
nores de Nightwave, activista per
la igualtat de gènere  d’origen es-
lovè que viu a Glasgow i que ha
sonat al Sonar. El públic va vibrar
amb la seva música. I després va
ser el gran moment de Cora No-
voa, que ja havia actuat al Man-
rusionica fa anys, quan era una
jove  promesa. 

La festa va continuar a la sala
Stroika. En total van ser 19 hores
ininterrompudes de festival que
van convertir Manresa en un punt
de referència de la música elec-
trònica. 

L’espectacle de llums fa gran Manrusionica
Davant dels DJ hi havia 21 pantalles led que feien del festival de música electrònica un esdeveniment a l’altura de les grans sessions del gènere

MIREIA ARSO

Sessió de música electrònica amb la gallega Cora Novoa, la matinada de diumenge, amb 21 pantalles led que formaven part de l’especatular escenografia

Crònica

Abel Gallardo Soto MANRESA

El videomapatge, amb imatges
inspirades en la natura, va fer
referència a Manresa Capital de
la Cultura Catalana

MIREIA ARSO

Videomapatge a la façana de la basílica de la Seu

VIBRANT A RITME ELECTRÒNIC   La basílica de la Seu va tornar a ballar amb la música electrònica, però el que va sorprendre més el públic del
Manrusionica va ser l’escenografia espectacular, formada per 21 pantalles led. El festival va tenir un gest cap a les grans artistes del gènere
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U
n 7, un 4 i un 1. Aquesta
era la resposta a l’enig-
ma final que va demanar
la iaia Pepita als escapers

que ahir al vespre es van reunir a la
plaça Major de Manresa per partici-
par en el macroescape organitzat per
l’Ajuntament manresà amb l’empre-
sa local Cocolisto dins el programa
de Manresa Capital de la Cultura Ca-
talana. Una experiència inèdita en
què no van ser tots els que s’hi ha-
vien inscrit -prop de 400- però on els
que hi van anar -uns 250- s’ho van
passar bé;  sobretot, els més entesos
en la matèria, que, en acabar la pro-
va, li van posar bona nota.

Los Acoplaos, arribats de Terrassa,
vestien una samarreta lila que els
identificava com a grup d’escapers.
N’han fet 150 per tot Catalunya i
fins i tot tenen un rànquing al seu
grup de Facebook. Per ara, el número
u és l’Alien Escape de Barcelona.
Ahir van marxar satisfets de Manresa.
Es van assabentar del macroescape
a través de Facebook i van voler
provar sort. Els havia agradat, van
afimar en acabar, i van ser dels que
van trobar l’enigma. 

No era l’únic grup d’escapers.
Igualment de Terrassa, hi havia Dra-
karis, que duien samarreta negra
amb el nom del grup i, de Manresa,
CBC, que lluïen un fulard que les
identificava. Un altre grup de joves
l’integraven manresans, gent de la
comarca i un noi de Sant Sebastià, i
en un altre on només hi havia noies,
dues artesenques, una d’Amposta
(que va animar la resta quan ho va
«veure al Facebook de l’Ajuntament
de Manresa»)- i una de Barcelona.  

La prova va començar amb el di-
vertit personatge de la iaia Pepita
-que va fer de conductora de la vet-
llada- i saludava la gent des d’un
balcó de l’edifici de l’ajuntament i
fent les explicacions pertinents. Tot-
hom tenia un sobre a la mà que els
havia donat el cap dels serenos, que
va rebre els dubtes -que no van ser
pocs- dels escapers. Es tractava de
trobar 21 claus (números) per re-

soldre l’enigma final (els que hi fal-
taven: el 7, el 4 i l’1). Cada cartolina
incloïa tres claus que havien d’omplir
resolent els enigmes i que els portava
a una altra cartolina on n’havien de
resoldre’n tres més. Tots tenien re-
lació amb carrers de Manresa: «Car-
rer on antigament havia existit una
casa de barrets» (de la Dama), «carrer
que va canviar el seu nom durant la
transició a finals dels anys 60» (de
la Llibertat), «punt on es pagaven
els drets dels productes que entraven
a la ciutat emmurallada» (plaça dels
Drets), «carrer per on passaven dues
germanes solteres per anar a missa»
(de les Beates), «aprofitant part de
la muralla, hi havia un indret per
jugar a pilota» (Joc de la Pilota). 

Cada enunciat ocupava un tòtem
repartit per la plaça, que durant l’es-
tona que va durar el joc es va con-
vertir en un formiguer de grupets
de persones d’edats diverses -s’adre-
çava als de 14 a 35 anys- anant
amunt i avall. Alguns emocionats
després d’haver trobat la clau; altres,
totalment perduts. A cada tótem hi
havia un sereno que comprovava si
havien resolt bé els enigmes i els
donava la següent cartolina. 

Abans de començar, un grup de
participants comentava que no s’ha-
vien preparat gens i feien broma
dient que una de les seves integrants
«se sap tots els carrers de Manresa».
En un altre deien que «hem fet al-
guns escape i teníem curiositat per
saber com era aquest a l’aire lliure».
A Els Acoplaos també els havia cridat
l’atenció que no fos en un lloc tancat. 

No tothom va posar bona nota a
la iniciativa. Un noi que té un room
escape a Lleida es queixava que «hi
ha massa gent» i «és un embolic». 

A les 9 del vespre i 3 minuts, des-
prés de poc menys d’una hora de
corredisses, preguntes i nervis, la
iaia Pepita va tornar a sortir al balcó.
Ara, va ser per demanar a tothom
que respongués alhora. «La clau
està en les claus que no hi ha». Els
que tenien la solució somreien; els
que encara continuaven perduts
feien cara d’haver-s’ho passat bé
igualment. Sigui com sigui, la plaça
Major va cridar alhora i ben alt «7, 4
i 1». L’objectiu final, recuperar la
memòria històrica de Manresa i la
de la iaia Pepita, s’havia aconseguit. 

UN JOC A L’ENGRÒS Manresa va viure, ahir al vespre, una
experiència insòlita: un ‘room escape’ a la plaça Major per
celebrar que la ciutat és Capital de la Cultura Catalana 

El ‘macroescape’ 
a la manresana
neix posant a prova
250 persones 
La plaça Major va acollir ahir al vespre durant prop
d’una hora el formigueig dels ‘escapers’, alguns dels
quals de fora de Manresa i experts en la matèria

Acumulació de participants al primer tòtem de la plaça on va començar el joc 

Los Acoplaos, amb samarreta lila, són uns experts: han fet 150 ‘rooms escape’

Crònica

Gemma Camps MANRESA

La iaia Pepita adreçant-se a alguns dels ‘escapers’ des del balcó de l’ajuntament, abans de començar 
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24 | EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 D’ABRIL DEL 2017

Veïns i usuaris
demanen que
hi torni a haver
personal i que
funcioni el bar

Acte de
reclamació
a l’estació
de ManlleuCatalunya Central

Manresa serà la Capital de
la Cultura Catalana el
2018. Ahir es va posar en
marxa el cronòmetre que
ha de permetre tenir-ho
tot a punt a la capital del
Bages l’1 de gener del
2018 per convertir-se en
un referent cultural a Ca-
talunya. Enguany ho és
Reus, i el 2019 Cervera
n’agafarà el relleu.

L’Ajuntament va donar
a conèixer els principals
eixos d’actuació d’una ce-
lebració que té com a ob-
jectiu ampliar la difusió,
l’ús i el prestigi social de la
llengua i la cultura catala-
nes, a banda de promocio-
nar el municipi que porta
l’etiqueta durant un any
tant a l’interior com a l’ex-
terior del país.

Xavier Tudela, presi-
dent de l’organització Ca-
pital de la Cultura Catala-
na, va explicar que el con-
cepte s’ha estès arreu en
els darrers anys. Catalu-
nya no és l’únic lloc on es
designa anualment una
capital cultural, també ho
fan els Estats Units, Euro-

pa o a l’est d’Àsia, entre al-
tres indrets. Segons Tude-
la, el fet de ser la Capital de
la Cultura Catalana l’any
vinent convertirà Manre-
sa en “una finestra a tra-
vés de la qual molta gent
entrarà en contacte amb
quina és la nostra realitat
cultural”. I va afegir-hi que

la iniciativa “sempre té
èxit si l’alcalde es posa al
capdavant i n’està conven-
çut”. Donant-se per al·lu-
dit, Valentí Junyent, l’al-
calde de Manresa, va asse-
gurar que tant ell com la
resta de l’equip de govern
duplicaran els esforços
per “superar aquest nou

repte que entomem avui i
que ha de refermar el nos-
tre patrimoni”. “Però serà
una capital cultural a la
manresana”, va dir, “per-
què haurem d’aconseguir
el màxim amb menys re-
cursos”. El pressupost
d’aquest any preveu una
partida de 75.000 euros

per a la capitalitat, però la
xifra del 2018, “més im-
portant, és clar”, encara
no se sap, va dir Junyent.

Tampoc estan defini-
des les accions que com-
prendrà el projecte, tot i
“tenir moltes propostes
sobre la taula”, va dir la re-
gidora de Cultura, Anna

Crespo, que va valorar la
fita com una oportunitat
per “ensenyar tot el que te-
nim i posar l’accent en els
àmbits i equipaments que
estan a hores d’ara en
menys condicions”. Cres-
po va destacar, en aquest
grup d’elements que cal-
dria reforçar, les arts vi-
suals, la dansa i el circ.

La regidora també va
explicar perquè s’ha esco-
llit el concepte “pont” com
a lema per a l’esdeveni-
ment: “Més enllà de l’aigua
i la llum, tenim dos ponts
que també ens identifi-
quen com a ciutat (el Vell i
el Nou). A més, volem que
la capitalitat cultural de
Manresa representi un
pont entre disciplines, en-
tre persones i entre gene-
racions”, va afirmar. ■

Noemí Badrenas / TLB
MANRESA

OPORTUNITAT  L’Ajuntament valora que la fita cultural projectarà la ciutat a nivell mundial PENDENT  Es vol posar
èmfasi a potenciar les arts visuals, la dansa i el circ; uns àmbits culturals que el consistori creu que són “més fluixos”

Manresa es prepara per ser la
Capital de la Cultura el 2018

75.000
euros són els que contem-
pla el pressupost d’enguany
per a la capitalitat; la xifra de
l’any vinent encara no se sap.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Tudela, Junyent i Crespo a l’entrada del carrer del Balç de Manresa, una de les principals atraccions de la ciutat ■ J. PREÑANOSA

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
va presidir ahir el consell
d’alcaldes d’Osona, en
què, més enllà d’escoltar
les inquietuds dels repre-
sentants municipals, va
desgranar la feina que
s’està fent en el seu ampli

departament. Les actua-
cions més destacades que
tindrà Osona a nivell d’in-
fraestructures afecten la
seguretat de la C-17 i van
ser desgranades pel secre-
tari d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font. En
concret, abans de la tardor
s’han d’invertir 3,7 mi-
lions d’euros en tres exe-
cucions: la col·locació

d’una capa antilliscant en-
tre Centelles i la Garriga,
la millora de talussos i, fi-
nalment, l’arranjament
dels bonys en el tram de
Centelles produïts per la
situació geològica comple-
xa de la zona. En fase de
redacció del projecte i amb
la intenció d’executar-lo
amb vista al 2018, també
es va anunciar la millora

dels accessos a la C-17 des
del Pinós i Sant Martí de
Centelles –amb un cost to-
tal de 8 milions– i el reforç
del ferm a través de dues
fases entre la Garriga i
Centelles per un valor de
7,5 milions d’euros.

Santi Vila, al Moianès
El conseller de Cultura,
Santi Vila, va anunciar
ahir un nou projecte de
museïtzació de la Casa
Prat de la Riba a Castell-
terçol amb motiu del cen-
tenari de la seva mort. El
projecte, amb una inver-
sió de 200.000 euros, es fa-
rà l’any vinent. ■

La C-17, a Osona, encara
millores per ben aviat
G. Freixa / N. Badrenas
VIC/MANRESA

La mesa presidencial del consell d’alcaldes d’Osona
presidida pel conseller Josep Rull ■ G.F.

Manresa prendrà el relleu
a Reus, el 20 de gener que
ve, com a Capital de la Cul-
tura Catalana del 2018
amb l’espectacle inaugu-
ral PAS, dirigit per Sergi
Ots. El lema de la capitali-
tat cultural serà el de
Ponts de cultura, ja que,
tal com van explicar ahir
els impulsors, “els ponts
de Manresa són, junta-
ment amb la seu i la Cova
de Sant Ignasi, els ele-
ments més característics
de la silueta de la ciutat”, i
també simbolitzen la vo-
luntat “d’enllaçar expres-
sions artístiques dife-
rents”. El programa d’acti-
vitats serà “transversal,
multidisciplinari i per a
tots els públics” i es repar-
tirà al llarg de tot el 2018.
En global, la programació
tindrà més de 130 activi-
tats, que es desenvolupa-
ran en més de quaranta
espais de Manresa i en què
s’hi impliquen una cin-
quantena d’entitats locals
i comarcals. La capital del
Bages entoma la Capital

Cultural Catalana 2018
com una oportunitat per
donar a conèixer i donar
valor a la cultura manresa-
na, promocionar la ciutat
en termes econòmics, tu-
rístics i de desenvolupa-
ment i reforçar el seu ca-
ràcter de capitalitat terri-
torialitat cultural dins de
la Catalunya Central.

Així s’ha fet palès du-
rant la presentació de la
iniciativa a Barcelona, al
restaurant Ten’s Tapas,
del xef manresà Jordi
Cruz, que s’ha mostrat
molt entusiasmat de “po-
der ser finalment profeta
de la meva pròpia terra”.

Manresa vol reivindi-
car, entre altres atributs,

el seu llegat ignasià; la seva
riquesa arquitectònica i
museística; les tradicions
festives pròpies;, actius
culturals reconeguts com
ara la Fira Mediterrània o
el Teatre Kursaal, i també
el seu ric teixit associatiu.
La ciutat espera posar de
relleu altres espais no es-
pecíficament culturals o

d’exhibició, així com
“aprofitar el moment per a
la creació d’un festival de
dansa i de circ, assignatu-
res pendents de la cultura
a Manresa”, segons va ex-
plicar la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament man-
resà, Anna Crespo.

Per la seva banda, el
batlle de Manresa, Valentí
Junyent, ha assegurat que
Manresa CCC’18 serà el
punt de sortida d’un “viat-
ge transformador i dina-
mitzador que culminarà
d’aquí a quatre anys amb
el projecte anomenat
Manresa 2022, amb el
qual es commemora el
500è aniversari de l’arri-
bada de Sant Ignasi de
Loiola a la ciutat de camí
cap a Jerusalem”. ■

La ciutat del Bages proposa una programació “diversa, transversal
i multidisciplinària” per a la Capital de Cultura Catalana 2018

ACN

BARCELONA

Ponts a Manresa

Foto de família de la presentació de Manresa, Capital de Cultura Catalana 2018, ahir ■ ACN

Manresa vol
reivindicar el seu
llegat ignasià i la
seva riquesa
arquitectònica i
museística
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XAVIER CERVERA 

Una imatge de Manresa amb la Seu a primer pla 

Manresa vol bastir 
ponts com a capital de 
a cultura catalana 

PAULA SÁEZ 
Bar cel o n a 

Amb la construcció de ponts 
es pretén arribar més enllá 
del territori en qué neixen, as-
solir noves terres. Aquesta 
metáfora al projecte Capital 
de la Cultura Catalana li 
escau d'alló més bé, ja que el 
seu propósit és escampar per 
tot el país, i fins i tot més enllá 
de les seves fronteres, el valor 
simbólic, históric, artístic, lin-
güístic i cultural de cadascu-
na de les ciutats que cada any 
és seleccionada. I, justament, 
la capital del Bages, Manresa, 
ha estat escollida Capital de la 
Cultura Catalana per a aquest 
2018 
-prenent el relleu a Reus i 
sent la número 15 des que la 
iniciativa va comengar el 
2004 amb Banyoles- amb el 
lema "Ponts de cultura" pre-
sidint les nombroses activi-
tats que proposaran durant 
tot l'any. 

L'acte inaugural de Manre-
sa CCC'18, titulat PAS, se ce-
lebrará el 20 de gener al tea-
tre Kursaal. Segons Sergi Ots, 
director artístic de la propos-
ta, es tractará d'una presenta-
ció plena d'art, pluralitat i lli-
bertat per als artistes i assis-
tents. PAS és un dels 
espectacles de teatre que es 
presentará al gener, amb en-
trada gratuíta, dues funcions i 
tenint l'element del pont com 
a columna vertebral drama-
túrgica. També es presentará 
el 17 i el 18 de febrer Ponts de 
llum per promoure les arts 
plástiques i audiovisuals mit-
jangant concerts i altres acti-
vitats. 

Amb aquestes propostes 
s'iniciará un cicle d'activitats 
que es mantindrá durant tot 
l'any per reivindicar el capital 
cultural i patrimonial de 
Manresa. Hi figuren el seu 
llegat ignasiá, la seva riquesa 
arquitectónica i museística i 
les seves tradicions festives 
própies. Aquest programa 
servirá, a més, com a punt de 
partida d'un viatge transfor-
mador i dinamitzador que 
culminará d'aquí quatre anys 
amb Manresa el 2022, que 
commemorará el 500 aniver-
sari de l'arribada de Sant Ig-

nasi de Loiola a la ciutat camí 
de Jerusalem, recalca Valentí 
Juvent, alcalde de Manresa. 

"Amb més de 130 activitats 
en més de 40 espais i amb la 
participació de més de 50 en-
titats podrem aconseguir els 
nostres objectius i impulsar 
moltes árees culturals que es-
taven una mica parades a 
Manresa, com la creació d'un 
consell de la dansa o donar 
més suport al món del circ i 
fins i tot a la salut mental", 
apunta Anna Crespo, regido-
ra de Cultura. 

El primer projecte artístic 
que s'ha posat en marxa en el 
marc de Manresa CCC'18 és 
Ponts, que consisteix en sis 
escultures inspirades en la 
imatge gráfica d'aquest ele-
ment arquitectónic caracte-

ELS OBJECTI US DE LA CCC' 18 

Escampar el valor 
simbolic, historic, 
artístic, lingüístic i 
cultural de Manresa 

EL X EFJ O R D I CRUZ 

"Amb  aquest 
projecte per  fi 
podré ser profeta 
a la meva terra" 

rístic. 
A més, Manresa també pre-

estrena la seva activitat cultu-
ral amb la producció d'un vi 
propi i especial que ha estat 
seleccionat en un concurs en 
qué han participat set cellers 
locals. Continuant en l'ámbit 
de l'hostaleria, el reconegut 
xef Jordi Cruz ha cedit el seu 
restaurant Ten's Tapas per a 
la presentació del projecte, 
al-legant que "amb aquest 
projecte per fi podré ser pro-
feta a la meva terra". 

Manresa CCC'18 impulsará 
la construcció d'un discurs 
cultural de la ciutat, generant 
dinámiques participatives i 
amb l'objectiu d'afavorir els 
ámbits culturals menys des-
envolupats i intentar que 
aquestes noves propostes es 
mantinguin més enllá 
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XAVIER CERVERA 

Una imatge de Manresa amb la Seu a primer pla 

Manresa vol bastir 
ponts com a capital de 
a cultura catalana 

PAULA SÁEZ 
Bar cel o n a 

Amb la construcció de ponts 
es pretén arribar més enllá 
del territori en qué neixen, as-
solir noves terres. Aquesta 
metáfora al projecte Capital 
de la Cultura Catalana li 
escau d'alló més bé, ja que el 
seu propósit és escampar per 
tot el país, i fins i tot més enllá 
de les seves fronteres, el valor 
simbólic, históric, artístic, lin-
güístic i cultural de cadascu-
na de les ciutats que cada any 
és seleccionada. I, justament, 
la capital del Bages, Manresa, 
ha estat escollida Capital de la 
Cultura Catalana per a aquest 
2018 
-prenent el relleu a Reus i 
sent la número 15 des que la 
iniciativa va comengar el 
2004 amb Banyoles- amb el 
lema "Ponts de cultura" pre-
sidint les nombroses activi-
tats que proposaran durant 
tot l'any. 

L'acte inaugural de Manre-
sa CCC'18, titulat PAS, se ce-
lebrará el 20 de gener al tea-
tre Kursaal. Segons Sergi Ots, 
director artístic de la propos-
ta, es tractará d'una presenta-
ció plena d'art, pluralitat i lli-
bertat per als artistes i assis-
tents. PAS és un dels 
espectacles de teatre que es 
presentará al gener, amb en-
trada gratuíta, dues funcions i 
tenint l'element del pont com 
a columna vertebral drama-
túrgica. També es presentará 
el 17 i el 18 de febrer Ponts de 
llum per promoure les arts 
plástiques i audiovisuals mit-
jangant concerts i altres acti-
vitats. 

Amb aquestes propostes 
s'iniciará un cicle d'activitats 
que es mantindrá durant tot 
l'any per reivindicar el capital 
cultural i patrimonial de 
Manresa. Hi figuren el seu 
llegat ignasiá, la seva riquesa 
arquitectónica i museística i 
les seves tradicions festives 
própies. Aquest programa 
servirá, a més, com a punt de 
partida d'un viatge transfor-
mador i dinamitzador que 
culminará d'aquí quatre anys 
amb Manresa el 2022, que 
commemorará el 500 aniver-
sari de l'arribada de Sant Ig-

nasi de Loiola a la ciutat camí 
de Jerusalem, recalca Valentí 
Juvent, alcalde de Manresa. 

"Amb més de 130 activitats 
en més de 40 espais i amb la 
participació de més de 50 en-
titats podrem aconseguir els 
nostres objectius i impulsar 
moltes árees culturals que es-
taven una mica parades a 
Manresa, com la creació d'un 
consell de la dansa o donar 
més suport al món del circ i 
fins i tot a la salut mental", 
apunta Anna Crespo, regido-
ra de Cultura. 

El primer projecte artístic 
que s'ha posat en marxa en el 
marc de Manresa CCC'18 és 
Ponts, que consisteix en sis 
escultures inspirades en la 
imatge gráfica d'aquest ele-
ment arquitectónic caracte-

ELS OBJECTI US DE LA CCC' 18 

Escampar el valor 
simbolic, historic, 
artístic, lingüístic i 
cultural de Manresa 

EL X EFJ O R D I CRUZ 

"Amb  aquest 
projecte per  fi 
podré ser profeta 
a la meva terra" 

rístic. 
A més, Manresa també pre-

estrena la seva activitat cultu-
ral amb la producció d'un vi 
propi i especial que ha estat 
seleccionat en un concurs en 
qué han participat set cellers 
locals. Continuant en l'ámbit 
de l'hostaleria, el reconegut 
xef Jordi Cruz ha cedit el seu 
restaurant Ten's Tapas per a 
la presentació del projecte, 
al-legant que "amb aquest 
projecte per fi podré ser pro-
feta a la meva terra". 

Manresa CCC'18 impulsará 
la construcció d'un discurs 
cultural de la ciutat, generant 
dinámiques participatives i 
amb l'objectiu d'afavorir els 
ámbits culturals menys des-
envolupats i intentar que 
aquestes noves propostes es 
mantinguin més enllá 
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Manresa prendrà el relleu
a Reus, el 20 de gener que
ve, com a Capital de la Cul-
tura Catalana del 2018
amb l’espectacle inaugu-
ral PAS, dirigit per Sergi
Ots. El lema de la capitali-
tat cultural serà el de
Ponts de cultura, ja que,
tal com van explicar ahir
els impulsors, “els ponts
de Manresa són, junta-
ment amb la seu i la Cova
de Sant Ignasi, els ele-
ments més característics
de la silueta de la ciutat”, i
també simbolitzen la vo-
luntat “d’enllaçar expres-
sions artístiques dife-
rents”. El programa d’acti-
vitats serà “transversal,
multidisciplinari i per a
tots els públics” i es repar-
tirà al llarg de tot el 2018.
En global, la programació
tindrà més de 130 activi-
tats, que es desenvolupa-
ran en més de quaranta
espais de Manresa i en què
s’hi impliquen una cin-
quantena d’entitats locals
i comarcals. La capital del
Bages entoma la Capital

Cultural Catalana 2018
com una oportunitat per
donar a conèixer i donar
valor a la cultura manresa-
na, promocionar la ciutat
en termes econòmics, tu-
rístics i de desenvolupa-
ment i reforçar el seu ca-
ràcter de capitalitat terri-
torialitat cultural dins de
la Catalunya Central.

Així s’ha fet palès du-
rant la presentació de la
iniciativa a Barcelona, al
restaurant Ten’s Tapas,
del xef manresà Jordi
Cruz, que s’ha mostrat
molt entusiasmat de “po-
der ser finalment profeta
de la meva pròpia terra”.

Manresa vol reivindi-
car, entre altres atributs,

el seu llegat ignasià; la seva
riquesa arquitectònica i
museística; les tradicions
festives pròpies;, actius
culturals reconeguts com
ara la Fira Mediterrània o
el Teatre Kursaal, i també
el seu ric teixit associatiu.
La ciutat espera posar de
relleu altres espais no es-
pecíficament culturals o

d’exhibició, així com
“aprofitar el moment per a
la creació d’un festival de
dansa i de circ, assignatu-
res pendents de la cultura
a Manresa”, segons va ex-
plicar la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament man-
resà, Anna Crespo.

Per la seva banda, el
batlle de Manresa, Valentí
Junyent, ha assegurat que
Manresa CCC’18 serà el
punt de sortida d’un “viat-
ge transformador i dina-
mitzador que culminarà
d’aquí a quatre anys amb
el projecte anomenat
Manresa 2022, amb el
qual es commemora el
500è aniversari de l’arri-
bada de Sant Ignasi de
Loiola a la ciutat de camí
cap a Jerusalem”. ■

La ciutat del Bages proposa una programació “diversa, transversal
i multidisciplinària” per a la Capital de Cultura Catalana 2018

ACN

BARCELONA

Ponts a Manresa

Foto de família de la presentació de Manresa, Capital de Cultura Catalana 2018, ahir ■ ACN

Manresa vol
reivindicar el seu
llegat ignasià i la
seva riquesa
arquitectònica i
museística
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Manresa prendrà el relleu
a Reus, el 20 de gener que
ve, com a Capital de la Cul-
tura Catalana del 2018
amb l’espectacle inaugu-
ral PAS, dirigit per Sergi
Ots. El lema de la capitali-
tat cultural serà el de
Ponts de cultura, ja que,
tal com van explicar ahir
els impulsors, “els ponts
de Manresa són, junta-
ment amb la seu i la Cova
de Sant Ignasi, els ele-
ments més característics
de la silueta de la ciutat”, i
també simbolitzen la vo-
luntat “d’enllaçar expres-
sions artístiques dife-
rents”. El programa d’acti-
vitats serà “transversal,
multidisciplinari i per a
tots els públics” i es repar-
tirà al llarg de tot el 2018.
En global, la programació
tindrà més de 130 activi-
tats, que es desenvolupa-
ran en més de quaranta
espais de Manresa i en què
s’hi impliquen una cin-
quantena d’entitats locals
i comarcals. La capital del
Bages entoma la Capital

Cultural Catalana 2018
com una oportunitat per
donar a conèixer i donar
valor a la cultura manresa-
na, promocionar la ciutat
en termes econòmics, tu-
rístics i de desenvolupa-
ment i reforçar el seu ca-
ràcter de capitalitat terri-
torialitat cultural dins de
la Catalunya Central.

Així s’ha fet palès du-
rant la presentació de la
iniciativa a Barcelona, al
restaurant Ten’s Tapas,
del xef manresà Jordi
Cruz, que s’ha mostrat
molt entusiasmat de “po-
der ser finalment profeta
de la meva pròpia terra”.

Manresa vol reivindi-
car, entre altres atributs,

el seu llegat ignasià; la seva
riquesa arquitectònica i
museística; les tradicions
festives pròpies;, actius
culturals reconeguts com
ara la Fira Mediterrània o
el Teatre Kursaal, i també
el seu ric teixit associatiu.
La ciutat espera posar de
relleu altres espais no es-
pecíficament culturals o

d’exhibició, així com
“aprofitar el moment per a
la creació d’un festival de
dansa i de circ, assignatu-
res pendents de la cultura
a Manresa”, segons va ex-
plicar la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament man-
resà, Anna Crespo.

Per la seva banda, el
batlle de Manresa, Valentí
Junyent, ha assegurat que
Manresa CCC’18 serà el
punt de sortida d’un “viat-
ge transformador i dina-
mitzador que culminarà
d’aquí a quatre anys amb
el projecte anomenat
Manresa 2022, amb el
qual es commemora el
500è aniversari de l’arri-
bada de Sant Ignasi de
Loiola a la ciutat de camí
cap a Jerusalem”. ■

La ciutat del Bages proposa una programació “diversa, transversal
i multidisciplinària” per a la Capital de Cultura Catalana 2018

ACN

BARCELONA

Ponts a Manresa

Foto de família de la presentació de Manresa, Capital de Cultura Catalana 2018, ahir ■ ACN

Manresa vol
reivindicar el seu
llegat ignasià i la
seva riquesa
arquitectònica i
museística
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Ponts de cu l tu r a és el lema 
escollit per Manresa per ce-
lebrar la seva capital i tat. Els 
ponts són uns dels elements 
més característ ics de la po-
blació, junt amb la Seu i la 
cova de Sant Ignasi. Decla-
rats béns cul turals d' inte-
rés nacional, el pont Vell i  el 
pont Nou marcaven antiga-
ment els punts d 'entrada i 
sort ida a la ciutat, i formen 
par t del patr imoni histor ic i 
arqui tectonic de Manresa. 

Per aixo, a través de la seva 
simbologia i de les activitats 
programades en el marc de 
Manresa CCC'18, es vol esta-
blir una serie de ponts de cul-
tura que enllacin expressions 
ar t ís t iques d i ferents i que 
connect in el passat, el pre-
sent i el fu tur cul tural de la 
ciutat. De fet, el pr imer pro-
jecte artíst ic que s'ha po-
sat en marxa, Ponts, uneix 
el valor simbolic i historic 
d'aquest element i converteix 
la ciutat en un espai de crea-
ció i exposició, perqué col-loca 
en diversos punts estratégics 
sis escu l tu res de gran for-
mat inspirades en la imat-
ge gráfica de la capitalitat, 
que i t ineraran per la ciutat 
durant tot l'any. Les peces, de 
l'actor i art ista manresá Enric 
Llort, estaran decorades per 
artistes nascuts al Bages. 

L'ESPECTACL E INAUGURAL 
El proxim 20 de gener, en dues 
funcions, es fa l'acte inaugural 
de Manresa CCC'18, l 'espec-
tacle Pas. El teatre Kursaal 
és l 'escenari d 'aquesta am-
biciosa proposta, creada per 
Sergi Ots, que gira entorn 
de la simbologia del pont. 
Aquest permet jugar amb con-
ceptes com la construcció en 
comunitat , la perdurabi l i ta t 
en el temps, l ' impacte art ís-
tic en el paisatge, la conne-
xió i intercanvi entre pobles 
i cultures... En aquest sentit, 
Pas comenta amb la relació 
de l 'humá vers els e lements 
pr imigenis , com el fang, la 
fus ta o les pedres, necessa-
r is per a la construcció, i re-
f lexiona de forma poét ica 
sobre la convivencia entre la 
c iutat i la natura, la conne-
xió pr imi t iva amb la terra. 

En di ferents actes, Pas ens 
ofereix imatges i reflexions 
sobre la const rucc ió del 
pont i l'ar c com a element 
característ ic del pont de la 
Seu o la sinergia de col-labo-
ració entre ciutadans i ar-
tesans. Pero Pas també vol 
fer de pont entre les d i fe-
rents discip l ines que par-
t icipen en l'espectacle, com 
les ar ts plástiques, a par t i r 
de la importáncia del trebal l 

L'espectacl e ina ugura l , Pas, re f lexion a sobr e la im portanci a del s pont s en la societa t . El ta lle r espectacl e Petits ponts de llum. 

manual i la cerca de la puresa 
a través d 'una escenografia 
inédita creada pel col-lec-
t iu Na fka i en qué l 'artis-
ta Quim Moya donará color. 
També la música hi té un lloc 
especial, grácies a la propos-
ta de creadors com Joel 
Condal i Marcel Fabregat, 
que han creat composicions 
que in terpretaran la cantant 
Celeste Alías, l 'Orfeó Man-
resá i l 'orquestra de cambra 
Camerata Bacasis. 

Per la seva banda, el circ 
també hi será present (per 
destacar la voluntat de supe-
ració de Manresa) mi t jangant 
art istes com Sira Bover, Ma-
nolo Alcántara, Manel Roses 
i Mar iona Moya. Com també 
hi será present la tradició, a 

través de l 'actuació de l'Es-
bar t Manresa, que interpre-
tará una pega tradicional fu-
sionada amb el h ip-hop més 
actual coreografiat per l'ar-
t ista Nadia Pesarrodona. La 
poesia va a cárrec de Sonia 
Moya, que escriurá i posa-
rá la veu en off a uns poemes 
que ens guiaran, com un con-
te, per tota la historia i la cre-
ació d'aquest pont. 

HISTORIA I 
PATRIMONI 
Les activi tats 

cul turals del programa Man-
resa CCC'18 s 'est ructuren 
en set categories. En l 'apar-
tat d 'histor ia i patr imoni, es 
vol destacar tots els elements 

que fan de Manresa una ciu-
tat singular , r ica en patr i -
moni, com per exemple les 
mural les i les esglésies me-
dievals, els edificis barrocs 
i les fábriques i cases d'es-
til modernista. En aquesta 
categoria s'inclou la mos-
t ra Fonaments del catala-
nisme polític. Les Bases de 
Manresa, al Centre Cultu-
ral el Casino, del 10 de febrer 
al 2 d'abril. Una opor tun i ta t 
per conéixer la histor ia que 
envolta l 'aprovació de les Ba-
ses, ara fa 125 anys, i la Man-
resa del 1892, que va acollir 
aquella efeméride. 

En el mateix ámbit destaca 
l'exposició DelPTVal TDK. 
Com vivíem entre 1940 i 
1990, del 17 de febrer al 20 

LES ACTIVITATS DE 

M ANRES A CCC'1 8  

S'ESTRUCTUREN EN SET 

CATEGORIES DIFERENTS, 

QUE INCLOUEN HISTORIA 

I PATRIM ONI , LLETRES , 

ARTS, GASTR ON OM I A I 

CULTUR A DEL VI 

de maig al Museu de la Téc-
nica de Manresa. La mostra 
té com a objectiu que els ciu-
tadans recordin, amb l 'ajuda 
d'objectes i imatges, els fets, 
les situacions i les vivénci-
es de la Manresa en blanc 
i negre dels anys quaranta 
fins a la ciutat en color de la 
década dels noranta. 

a 
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XAVIER CERVERA 

Una imatge de Manresa amb la Seu a primer pla 

Manresa vol bastir 
ponts com a capital de 
a cultura catalana 

PAULA SÁEZ 
Bar cel o n a 

Amb la construcció de ponts 
es pretén arribar més enllá 
del territori en qué neixen, as-
solir noves terres. Aquesta 
metáfora al projecte Capital 
de la Cultura Catalana li 
escau d'alló més bé, ja que el 
seu propósit és escampar per 
tot el país, i fins i tot més enllá 
de les seves fronteres, el valor 
simbólic, históric, artístic, lin-
güístic i cultural de cadascu-
na de les ciutats que cada any 
és seleccionada. I, justament, 
la capital del Bages, Manresa, 
ha estat escollida Capital de la 
Cultura Catalana per a aquest 
2018 
-prenent el relleu a Reus i 
sent la número 15 des que la 
iniciativa va comengar el 
2004 amb Banyoles- amb el 
lema "Ponts de cultura" pre-
sidint les nombroses activi-
tats que proposaran durant 
tot l'any. 

L'acte inaugural de Manre-
sa CCC'18, titulat PAS, se ce-
lebrará el 20 de gener al tea-
tre Kursaal. Segons Sergi Ots, 
director artístic de la propos-
ta, es tractará d'una presenta-
ció plena d'art, pluralitat i lli-
bertat per als artistes i assis-
tents. PAS és un dels 
espectacles de teatre que es 
presentará al gener, amb en-
trada gratuíta, dues funcions i 
tenint l'element del pont com 
a columna vertebral drama-
túrgica. També es presentará 
el 17 i el 18 de febrer Ponts de 
llum per promoure les arts 
plástiques i audiovisuals mit-
jangant concerts i altres acti-
vitats. 

Amb aquestes propostes 
s'iniciará un cicle d'activitats 
que es mantindrá durant tot 
l'any per reivindicar el capital 
cultural i patrimonial de 
Manresa. Hi figuren el seu 
llegat ignasiá, la seva riquesa 
arquitectónica i museística i 
les seves tradicions festives 
própies. Aquest programa 
servirá, a més, com a punt de 
partida d'un viatge transfor-
mador i dinamitzador que 
culminará d'aquí quatre anys 
amb Manresa el 2022, que 
commemorará el 500 aniver-
sari de l'arribada de Sant Ig-

nasi de Loiola a la ciutat camí 
de Jerusalem, recalca Valentí 
Juvent, alcalde de Manresa. 

"Amb més de 130 activitats 
en més de 40 espais i amb la 
participació de més de 50 en-
titats podrem aconseguir els 
nostres objectius i impulsar 
moltes árees culturals que es-
taven una mica parades a 
Manresa, com la creació d'un 
consell de la dansa o donar 
més suport al món del circ i 
fins i tot a la salut mental", 
apunta Anna Crespo, regido-
ra de Cultura. 

El primer projecte artístic 
que s'ha posat en marxa en el 
marc de Manresa CCC'18 és 
Ponts, que consisteix en sis 
escultures inspirades en la 
imatge gráfica d'aquest ele-
ment arquitectónic caracte-

ELS OBJECTI US DE LA CCC' 18 

Escampar el valor 
simbolic, historic, 
artístic, lingüístic i 
cultural de Manresa 

EL X EFJ O R D I CRUZ 

"Amb  aquest 
projecte per  fi 
podré ser profeta 
a la meva terra" 

rístic. 
A més, Manresa també pre-

estrena la seva activitat cultu-
ral amb la producció d'un vi 
propi i especial que ha estat 
seleccionat en un concurs en 
qué han participat set cellers 
locals. Continuant en l'ámbit 
de l'hostaleria, el reconegut 
xef Jordi Cruz ha cedit el seu 
restaurant Ten's Tapas per a 
la presentació del projecte, 
al-legant que "amb aquest 
projecte per fi podré ser pro-
feta a la meva terra". 

Manresa CCC'18 impulsará 
la construcció d'un discurs 
cultural de la ciutat, generant 
dinámiques participatives i 
amb l'objectiu d'afavorir els 
ámbits culturals menys des-
envolupats i intentar que 
aquestes noves propostes es 
mantinguin més enllá 
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U
n 7, un 4 i un 1. Aquesta
era la resposta a l’enig-
ma final que va demanar
la iaia Pepita als escapers

que ahir al vespre es van reunir a la
plaça Major de Manresa per partici-
par en el macroescape organitzat per
l’Ajuntament manresà amb l’empre-
sa local Cocolisto dins el programa
de Manresa Capital de la Cultura Ca-
talana. Una experiència inèdita en
què no van ser tots els que s’hi ha-
vien inscrit -prop de 400- però on els
que hi van anar -uns 250- s’ho van
passar bé;  sobretot, els més entesos
en la matèria, que, en acabar la pro-
va, li van posar bona nota.

Los Acoplaos, arribats de Terrassa,
vestien una samarreta lila que els
identificava com a grup d’escapers.
N’han fet 150 per tot Catalunya i
fins i tot tenen un rànquing al seu
grup de Facebook. Per ara, el número
u és l’Alien Escape de Barcelona.
Ahir van marxar satisfets de Manresa.
Es van assabentar del macroescape
a través de Facebook i van voler
provar sort. Els havia agradat, van
afimar en acabar, i van ser dels que
van trobar l’enigma. 

No era l’únic grup d’escapers.
Igualment de Terrassa, hi havia Dra-
karis, que duien samarreta negra
amb el nom del grup i, de Manresa,
CBC, que lluïen un fulard que les
identificava. Un altre grup de joves
l’integraven manresans, gent de la
comarca i un noi de Sant Sebastià, i
en un altre on només hi havia noies,
dues artesenques, una d’Amposta
(que va animar la resta quan ho va
«veure al Facebook de l’Ajuntament
de Manresa»)- i una de Barcelona.  

La prova va començar amb el di-
vertit personatge de la iaia Pepita
-que va fer de conductora de la vet-
llada- i saludava la gent des d’un
balcó de l’edifici de l’ajuntament i
fent les explicacions pertinents. Tot-
hom tenia un sobre a la mà que els
havia donat el cap dels serenos, que
va rebre els dubtes -que no van ser
pocs- dels escapers. Es tractava de
trobar 21 claus (números) per re-

soldre l’enigma final (els que hi fal-
taven: el 7, el 4 i l’1). Cada cartolina
incloïa tres claus que havien d’omplir
resolent els enigmes i que els portava
a una altra cartolina on n’havien de
resoldre’n tres més. Tots tenien re-
lació amb carrers de Manresa: «Car-
rer on antigament havia existit una
casa de barrets» (de la Dama), «carrer
que va canviar el seu nom durant la
transició a finals dels anys 60» (de
la Llibertat), «punt on es pagaven
els drets dels productes que entraven
a la ciutat emmurallada» (plaça dels
Drets), «carrer per on passaven dues
germanes solteres per anar a missa»
(de les Beates), «aprofitant part de
la muralla, hi havia un indret per
jugar a pilota» (Joc de la Pilota). 

Cada enunciat ocupava un tòtem
repartit per la plaça, que durant l’es-
tona que va durar el joc es va con-
vertir en un formiguer de grupets
de persones d’edats diverses -s’adre-
çava als de 14 a 35 anys- anant
amunt i avall. Alguns emocionats
després d’haver trobat la clau; altres,
totalment perduts. A cada tótem hi
havia un sereno que comprovava si
havien resolt bé els enigmes i els
donava la següent cartolina. 

Abans de començar, un grup de
participants comentava que no s’ha-
vien preparat gens i feien broma
dient que una de les seves integrants
«se sap tots els carrers de Manresa».
En un altre deien que «hem fet al-
guns escape i teníem curiositat per
saber com era aquest a l’aire lliure».
A Els Acoplaos també els havia cridat
l’atenció que no fos en un lloc tancat. 

No tothom va posar bona nota a
la iniciativa. Un noi que té un room
escape a Lleida es queixava que «hi
ha massa gent» i «és un embolic». 

A les 9 del vespre i 3 minuts, des-
prés de poc menys d’una hora de
corredisses, preguntes i nervis, la
iaia Pepita va tornar a sortir al balcó.
Ara, va ser per demanar a tothom
que respongués alhora. «La clau
està en les claus que no hi ha». Els
que tenien la solució somreien; els
que encara continuaven perduts
feien cara d’haver-s’ho passat bé
igualment. Sigui com sigui, la plaça
Major va cridar alhora i ben alt «7, 4
i 1». L’objectiu final, recuperar la
memòria històrica de Manresa i la
de la iaia Pepita, s’havia aconseguit. 

UN JOC A L’ENGRÒS Manresa va viure, ahir al vespre, una
experiència insòlita: un ‘room escape’ a la plaça Major per
celebrar que la ciutat és Capital de la Cultura Catalana 

El ‘macroescape’ 
a la manresana
neix posant a prova
250 persones 
La plaça Major va acollir ahir al vespre durant prop
d’una hora el formigueig dels ‘escapers’, alguns dels
quals de fora de Manresa i experts en la matèria

Acumulació de participants al primer tòtem de la plaça on va començar el joc 

Los Acoplaos, amb samarreta lila, són uns experts: han fet 150 ‘rooms escape’

Crònica

Gemma Camps MANRESA

La iaia Pepita adreçant-se a alguns dels ‘escapers’ des del balcó de l’ajuntament, abans de començar 
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FOTOGRAFIES DE: MIREIA ARSO

Un grup de noies intentant trobar les claus
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Ponts de cu l tu r a és el lema 
escollit per Manresa per ce-
lebrar la seva capital i tat. Els 
ponts són uns dels elements 
més característ ics de la po-
blació, junt amb la Seu i la 
cova de Sant Ignasi. Decla-
rats béns cul turals d' inte-
rés nacional, el pont Vell i  el 
pont Nou marcaven antiga-
ment els punts d 'entrada i 
sort ida a la ciutat, i formen 
par t del patr imoni histor ic i 
arqui tectonic de Manresa. 

Per aixo, a través de la seva 
simbologia i de les activitats 
programades en el marc de 
Manresa CCC'18, es vol esta-
blir una serie de ponts de cul-
tura que enllacin expressions 
ar t ís t iques d i ferents i que 
connect in el passat, el pre-
sent i el fu tur cul tural de la 
ciutat. De fet, el pr imer pro-
jecte artíst ic que s'ha po-
sat en marxa, Ponts, uneix 
el valor simbolic i historic 
d'aquest element i converteix 
la ciutat en un espai de crea-
ció i exposició, perqué col-loca 
en diversos punts estratégics 
sis escu l tu res de gran for-
mat inspirades en la imat-
ge gráfica de la capitalitat, 
que i t ineraran per la ciutat 
durant tot l'any. Les peces, de 
l'actor i art ista manresá Enric 
Llort, estaran decorades per 
artistes nascuts al Bages. 

L'ESPECTACL E INAUGURAL 
El proxim 20 de gener, en dues 
funcions, es fa l'acte inaugural 
de Manresa CCC'18, l 'espec-
tacle Pas. El teatre Kursaal 
és l 'escenari d 'aquesta am-
biciosa proposta, creada per 
Sergi Ots, que gira entorn 
de la simbologia del pont. 
Aquest permet jugar amb con-
ceptes com la construcció en 
comunitat , la perdurabi l i ta t 
en el temps, l ' impacte art ís-
tic en el paisatge, la conne-
xió i intercanvi entre pobles 
i cultures... En aquest sentit, 
Pas comenta amb la relació 
de l 'humá vers els e lements 
pr imigenis , com el fang, la 
fus ta o les pedres, necessa-
r is per a la construcció, i re-
f lexiona de forma poét ica 
sobre la convivencia entre la 
c iutat i la natura, la conne-
xió pr imi t iva amb la terra. 

En di ferents actes, Pas ens 
ofereix imatges i reflexions 
sobre la const rucc ió del 
pont i l'ar c com a element 
característ ic del pont de la 
Seu o la sinergia de col-labo-
ració entre ciutadans i ar-
tesans. Pero Pas també vol 
fer de pont entre les d i fe-
rents discip l ines que par-
t icipen en l'espectacle, com 
les ar ts plástiques, a par t i r 
de la importáncia del trebal l 

L'espectacl e ina ugura l , Pas, re f lexion a sobr e la im portanci a del s pont s en la societa t . El ta lle r espectacl e Petits ponts de llum. 

manual i la cerca de la puresa 
a través d 'una escenografia 
inédita creada pel col-lec-
t iu Na fka i en qué l 'artis-
ta Quim Moya donará color. 
També la música hi té un lloc 
especial, grácies a la propos-
ta de creadors com Joel 
Condal i Marcel Fabregat, 
que han creat composicions 
que in terpretaran la cantant 
Celeste Alías, l 'Orfeó Man-
resá i l 'orquestra de cambra 
Camerata Bacasis. 

Per la seva banda, el circ 
també hi será present (per 
destacar la voluntat de supe-
ració de Manresa) mi t jangant 
art istes com Sira Bover, Ma-
nolo Alcántara, Manel Roses 
i Mar iona Moya. Com també 
hi será present la tradició, a 

través de l 'actuació de l'Es-
bar t Manresa, que interpre-
tará una pega tradicional fu-
sionada amb el h ip-hop més 
actual coreografiat per l'ar-
t ista Nadia Pesarrodona. La 
poesia va a cárrec de Sonia 
Moya, que escriurá i posa-
rá la veu en off a uns poemes 
que ens guiaran, com un con-
te, per tota la historia i la cre-
ació d'aquest pont. 

HISTORIA I 
PATRIMONI 
Les activi tats 

cul turals del programa Man-
resa CCC'18 s 'est ructuren 
en set categories. En l 'apar-
tat d 'histor ia i patr imoni, es 
vol destacar tots els elements 

que fan de Manresa una ciu-
tat singular , r ica en patr i-
moni, com per exemple les 
mural les i les esglésies me-
dievals, els edificis barrocs 
i les fábriques i cases d'es-
til modernista. En aquesta 
categoria s'inclou la mos-
t ra Fonaments del catala-
nisme polític. Les Bases de 
Manresa, al Centre Cultu-
ral el Casino, del 10 de febrer 
al 2 d'abril. Una opor tun i tat 
per conéixer la histor ia que 
envolta l 'aprovació de les Ba-
ses, ara fa 125 anys, i la Man-
resa del 1892, que va acollir 
aquella efeméride. 

En el mateix ámbit destaca 
l'exposició DelPTVal TDK. 
Com vivíem entre 1940 i 
1990, del 17 de febrer al 20 

LES ACTIVITATS DE 

M ANRES A CCC'1 8  

S'ESTRUCTUREN EN SET 

CATEGORIES DIFERENTS, 

QUE INCLOUEN HISTORIA 

I PATRIM ONI , LLETRES , 

ARTS, GASTR ON OM I A I 

CULTUR A DEL VI 

de maig al Museu de la Téc-
nica de Manresa. La mostra 
té com a objectiu que els ciu-
tadans recordin, amb l 'ajuda 
d'objectes i imatges, els fets, 
les situacions i les vivénci-
es de la Manresa en blanc 
i negre dels anys quaranta 
fins a la ciutat en color de la 
década dels noranta. 

a 
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El correfo c de la Fest a M a jo r de M a nresa , qu e se celebr a a l'agost . 

L'obr a Leviatan d'Este r Fabrega t pe r a l' it inera r i Jardin s de Llum . FOTO: S. GARCÍA 

FOTO: JO A N PI Q U E 

CULTURA 

TRADICIONA L 

I POPULAR 

M a n r e s a té u na c u l t u r a t rad i-
c ional mo l t r ica, i que es po t 
veu re d u r a n t la F e s t a Ma jo r i 
l a F e s ta Ma jo r A l t e r n a t i v a 
- u na de les més an t igues de 
Ca ta lunya - . La c iu tat comp-
ta t a m bé a m b fires de ca rác ter 
in te rnac iona l , com la F i ra 
M e d i t e r r á n i a de M a n r e s a , 
que té com a eix la cu l t u ra po-
pu la r i les mús iques del món. 
Pero, sobretot , les F e s t es de la 
M i s t e r i o s a Llum, del 16 de fe-
b re r al 4 de marg, dec la rades 
pa t r imon i fest iu de Cata lunya, 
i que ens reco rden el mi rac le 
que, segons la t radic ió, el 21 
de febrer del 1345 va posar fi 
al conf l ic te en t re la c iutat i el 
b isbe pe r la cons t rucc ió de la 
séquia. Els actes inc louen els 
Ja rd i ns de L lu m 18, un i t ine-
ra r i e f ímer d 'a r t a l 'en torn la 
l lum i de l 'a igua pel Cen t re 
His tor ic ; la represen tac ió de 
l a pega tea t ra l El misteri de la 
llum, i la T ransequ ia, que tan -
ca el p r o g r a m a amb u n a mul t i-
t u d i n á r ia t robada espor t iva. 

ARTS PLASTIQUES 

I VISUALS 

Les ar ts plást iques, 
que tan p resents són a Man resa 
a t ravés del Cent re Cul tura l el 
Casino, la Taula de les Ar ts vi-
suals de la Cata lunya Cent ra l i 
l 'escola munic ipa l d 'ar t , t ambé 
t i nd ran un paper re l levant du-
ran l 'any de la capi tal i tat . Pre-
c isament en el marc de la Festa 
de la L lum i de la mos t ra d 'ar t 
e f ímer Jardins de llum 18, s 'ha 
p r o g r a m a t u na act iv i ta t que 
combina ar t, mús ica i especta-
cle. Es t rac ta de Ponts de llum, 
que es p o d r á veure els dies 17 
i 18 de febrer. D u r a n t els dos 
dies ens p roposen un reco r re-
gu t lumín ic i h is tor ic, des de la 
p e r f o r m a n c e i el l lenguatge 
audiov isual , a cár rec d 'Úrsu la 
San Cristóbal, fins a u na instal-
lació fotográf ica d 'E f rén Razk in 
i E lara Elvira, passant pel so de 
Monocrom, un viatge musical i 
sonor a par t ir de la improvisa-
ció i l 'audiovisual. Aquestes ac-
t iv i tats es p o r t a r a n a te rme en 
espais de l 'ant iga fábr ica L'Ano-
n ima, on hi hau rá u n a instal-la-
ció lumín ica que reva lorará el 
pa t r imoni indust r ia l de l 'edifici. 

Per als menuts, al Museu Co-
marcal de Manresa, es celebra 
el 18 de febrer Petits ponts de 
llum, un ta l ler espectacle basat 
en el cos, el mov iment, el joc, 
la creació plást ica, la música, la 
poesia i la l lum, que vol donar 
pro tagon isme als in fants, per-
que deix in af lorar la seva crea-
t iv i tat inna ta i ún ica. 

En aquest ámbit també s'ha 

p rogramat el projecte Parelles 
artístiques. Experiencies crea-
tivesper a la salut mental, que 
s 'organi tza des del 2006 a Oso-
n a m e n t i que té com a objec-
t iu afavor i r la rehabi l i tac ió i la 
re inserc ió de les persones que 
tenen a lgun prob lema de salut 
menta l, a més de t r a n s f o r m a r 
l a visió es t igmat i t zada sobre les 
mala l t ies menta ls. 

LLETRESI 

PENSAMENT 

Manresa vol dedi-
car pa r t de la programac ió que 
celebra la seva capital i tat cul tu-
ral a les l letres i al pensament . 
L a ciutat ja té un gran bagatge 
en aquestes disciplines grácies al 
fest ival l i terar i Toca ts de Lle-
t r a i  al c ic le Cosmogra f . 
El di jous 22 de febrer, a les 19 
hores, es fará l 'acte de l l iura-
men t del 18e Premi Joaqu im 
Amat-Pinie l la a l 'Auditori P lana 
de l 'Om, i la Biblioteca Ateneu 
Les Bases celebrará el Di a Mun-
dial de la Poesia el 21 de marg. 

ARTS 

ESCENIQUES 

Les a r ts escen iques 
són un dels p i lars de la cu l tu ra 
man resana, espec ia lment 
pel que fa al circ i a la dansa. 
L 'espec tac le i naugural será 
un exemple de com es com-
b inen to tes les a r ts en un ma-
te ix espai, el Tea t re Kursaa l , 
que, j un t a m b el Tea t re Con-
servator i , la Sala Car l ins i la 
P lana de l 'Om són re fe ren ts 
cu l t u ra ls a la c iu tat. T a m b é es 
p o d r á gaud i r d 'a l t res p r o p o s -
t e s e s c e n i q u e s, com E.V.A., de 
T de Teat re, i Calígula, en la 
vers ió de Mar io Gas. 

ARTS M USICALS 

M a n r e s a té u na 
p rog ramac ió molt 

i m p o r t a n t en les a r ts musica ls, 
com el M a n r u s i o n i c a , el fest i-
val de mús iques e lec t ron iques 
de la Cata lunya Cent ra l. El Te-
a t re Kursaa l és on es p rogra -
ma la ma jo r i a dels concer ts, 
pero també hi ha propostes al 
Teatre Conservator i , a l 'Audito-
r i de la P lana de l 'Om, al Sielu 
i a la sala Stroika. D u r a nt l 'any 
de la cap i ta l i ta t , la mús ica se rá 
mol t p r e s e n t m i t j a n g a n t p ro -
pos tes de tot t ipus, com els 
conce r t s de J a r a b e de Pa lo i 
els de p iano a m b R o g e r I l la 
i P ep Pé rez , a ixí com act iv i-
t a t s per als i n f a n t s com la de 
Xics 'n 'Ro l l , que ens p r o p o s e n 
redescob r i r The Beat les. 

P o d r eu t r oba r  t o t e s les act i -
v i t a t s del M a n r e s a CCC'18 a: 
•  M a nre sa cult ura .ca t 

a 

7 

Fires, gastronomía i cultura del vi 

La millor manera de descobrir el passat de Manresa, el 

I del segle XIV, és passejar per la Fira de l'Aixada, el 

mercat medieval de Manresa. Per altra banda, l'oferta enoturís-

tica del Pla de Bages és molt amplia i hi ha cites prou consolida-

des com les Jornades Gastronomiques del Camí Ignasia. Manresa, 

terra de vins amb una denominació d'origen específica, la DO Pla 

de Bages, també vol celebrar la seva capitalitat amb la producció 

del Vi de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018. Un vi 

negre del celler Collbaix, de l'anyada del 2011, i que ha estat 

seleccionat en un concurs en que han participat set cellers locals. 
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Manresa va tancar ahir a la
tarda els actes com a Capital
de la Cultura Catalana 2018
amb Lux Mundi, un especta-
cle de llum i música sincronit-
zades  a la basílica de la Seu

inspirat en la llegenda local
del Misteri de la llum. El presi-
dent de la Generalitat, Quim
Torra, va presidir l’acte, que
va estar precedit d’una ceri-
mònia en què la capital del

Bages va entregar el relleu de
la capitalitat cultural a Cerve-
ra. Unes tres mil persones
van passar ahir per les vuit
sessions que es van fer de
Lux Mundi. ■ GENÍS SÁEZ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manresa s’acomiada amb llum

CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA
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Manresa prendrà el relleu
a Reus, el 20 de gener que
ve, com a Capital de la Cul-
tura Catalana del 2018
amb l’espectacle inaugu-
ral PAS, dirigit per Sergi
Ots. El lema de la capitali-
tat cultural serà el de
Ponts de cultura, ja que,
tal com van explicar ahir
els impulsors, “els ponts
de Manresa són, junta-
ment amb la seu i la Cova
de Sant Ignasi, els ele-
ments més característics
de la silueta de la ciutat”, i
també simbolitzen la vo-
luntat “d’enllaçar expres-
sions artístiques dife-
rents”. El programa d’acti-
vitats serà “transversal,
multidisciplinari i per a
tots els públics” i es repar-
tirà al llarg de tot el 2018.
En global, la programació
tindrà més de 130 activi-
tats, que es desenvolupa-
ran en més de quaranta
espais de Manresa i en què
s’hi impliquen una cin-
quantena d’entitats locals
i comarcals. La capital del
Bages entoma la Capital

Cultural Catalana 2018
com una oportunitat per
donar a conèixer i donar
valor a la cultura manresa-
na, promocionar la ciutat
en termes econòmics, tu-
rístics i de desenvolupa-
ment i reforçar el seu ca-
ràcter de capitalitat terri-
torialitat cultural dins de
la Catalunya Central.

Així s’ha fet palès du-
rant la presentació de la
iniciativa a Barcelona, al
restaurant Ten’s Tapas,
del xef manresà Jordi
Cruz, que s’ha mostrat
molt entusiasmat de “po-
der ser finalment profeta
de la meva pròpia terra”.

Manresa vol reivindi-
car, entre altres atributs,

el seu llegat ignasià; la seva
riquesa arquitectònica i
museística; les tradicions
festives pròpies;, actius
culturals reconeguts com
ara la Fira Mediterrània o
el Teatre Kursaal, i també
el seu ric teixit associatiu.
La ciutat espera posar de
relleu altres espais no es-
pecíficament culturals o

d’exhibició, així com
“aprofitar el moment per a
la creació d’un festival de
dansa i de circ, assignatu-
res pendents de la cultura
a Manresa”, segons va ex-
plicar la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament man-
resà, Anna Crespo.

Per la seva banda, el
batlle de Manresa, Valentí
Junyent, ha assegurat que
Manresa CCC’18 serà el
punt de sortida d’un “viat-
ge transformador i dina-
mitzador que culminarà
d’aquí a quatre anys amb
el projecte anomenat
Manresa 2022, amb el
qual es commemora el
500è aniversari de l’arri-
bada de Sant Ignasi de
Loiola a la ciutat de camí
cap a Jerusalem”. ■

La ciutat del Bages proposa una programació “diversa, transversal
i multidisciplinària” per a la Capital de Cultura Catalana 2018

ACN

BARCELONA

Ponts a Manresa

Foto de família de la presentació de Manresa, Capital de Cultura Catalana 2018, ahir ■ ACN

Manresa vol
reivindicar el seu
llegat ignasià i la
seva riquesa
arquitectònica i
museística
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que ha dotat de significat la
programació deManresa Ca-
pital Cultural Catalana 2018.

Revolta i transformació
Història i patrimoni, cultura
tradicional o popular, lletres
i pensament, arts escèniques,
musicals, plàstiques i visuals,
fires, gastronomia i cultura del
vi… Tot forma part d’aquesta
capitalitat cultural. I encara
quedamolt per gaudir. Del 7 al
30 de novembre, tindrà lloc la
segona edició delCosmògraf,
que reunirà a Manresa un
conjunt de veus pròpies per
debatre, dialogar i reflexio-
nar amb pluralitat sobre les
idees de revolta i transforma-
ció. Es compartiran i es deba-
tran idees amb Vicenç Altaió,

MARIONA TOZAR

AManresa es respira cul-
tura. La ciutat és, aquest any,
laCapital de la Cultura
Catalana i, per aquest motiu,
està vivint un intens programa
d’activitats culturals riques i
diverses, que s’anirà comple-
tant fins a finals d’any. La ini-
ciativa s’inspira en la Capital
Europea de la Cultura, un títol
que des del 1985 confereixen
les institucions europees a
una o dues ciutats del con-
tinent, que durant un any
tenen la possibilitat de mos-
trar la seva vida cultural. I, en
el cas manresà, s’ha complert
amb escreix.
Els dos ponts de la capital del

Bages són, juntament amb la

Seu i laCova de Sant Ignasi,
els elements més caracterís-
tics de la silueta de la ciutat,
i tots dos han estat declarats

béns culturals d’interès na-
cional. Per això, des de l’orga-
nització d’aquesta fita, el pont
com ametàfora ha estat l’eix

Manresa, més cultural que mai
LA CAPITAL DEL BAGES ENCARA LA RECTA FINAL D’UN ANY FARCIT DE PROPOSTES ATRACTIVES

Txell Bonet, Ramon Cota-
relo, David Fernández, Pablo
Hasél, Eva Piquer i Josep Ra-
moneda, entre d’altres.
Del 16 de novembre del 2018

al 6 de gener del 2019, al Ca-
sino es viurà un projecte ex-
positiu d’art sonor que explora
la prosa més desconeguda
de Joan Brossa, produïda
per Cabosanroque, el festival
Temporada Alta, el Teatre Na-
cional de Catalunya, la Insti-
tució de les Lletres Catalanes i
la Fundació Lluís Coromina.

Una cloenda espectacular
Finalment, el 15 de desembre,
la basílica de la Seu –un dels
exemples més representatius
del gòtic català– viurà el Lux
Mundi, un espectacle lumínic
musical creat, exclusivament,
per vestir de llum i so l’inte-
rior de la Col·legiata Basílica
de SantaMaria deManresa.
Es tracta d’una reinterpre-
tació moderna del miracle de
la Llum i és l’acte de cloenda
d’aquest any tan especial.

Manresa és la Capital Cultural Catalana del 2018.
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XAVIER CERVERA 

Una imatge de Manresa amb la Seu a primer pla 

Manresa vol bastir 
ponts com a capital de 
a cultura catalana 

PAULA SÁEZ 
Bar cel o n a 

Amb la construcció de ponts 
es pretén arribar més enllá 
del territori en qué neixen, as-
solir noves terres. Aquesta 
metáfora al projecte Capital 
de la Cultura Catalana li 
escau d'alló més bé, ja que el 
seu propósit és escampar per 
tot el país, i fins i tot més enllá 
de les seves fronteres, el valor 
simbólic, históric, artístic, lin-
güístic i cultural de cadascu-
na de les ciutats que cada any 
és seleccionada. I, justament, 
la capital del Bages, Manresa, 
ha estat escollida Capital de la 
Cultura Catalana per a aquest 
2018 
-prenent el relleu a Reus i 
sent la número 15 des que la 
iniciativa va comengar el 
2004 amb Banyoles- amb el 
lema "Ponts de cultura" pre-
sidint les nombroses activi-
tats que proposaran durant 
tot l'any. 

L'acte inaugural de Manre-
sa CCC'18, titulat PAS, se ce-
lebrará el 20 de gener al tea-
tre Kursaal. Segons Sergi Ots, 
director artístic de la propos-
ta, es tractará d'una presenta-
ció plena d'art, pluralitat i lli-
bertat per als artistes i assis-
tents. PAS és un dels 
espectacles de teatre que es 
presentará al gener, amb en-
trada gratuíta, dues funcions i 
tenint l'element del pont com 
a columna vertebral drama-
túrgica. També es presentará 
el 17 i el 18 de febrer Ponts de 
llum per promoure les arts 
plástiques i audiovisuals mit-
jangant concerts i altres acti-
vitats. 

Amb aquestes propostes 
s'iniciará un cicle d'activitats 
que es mantindrá durant tot 
l'any per reivindicar el capital 
cultural i patrimonial de 
Manresa. Hi figuren el seu 
llegat ignasiá, la seva riquesa 
arquitectónica i museística i 
les seves tradicions festives 
própies. Aquest programa 
servirá, a més, com a punt de 
partida d'un viatge transfor-
mador i dinamitzador que 
culminará d'aquí quatre anys 
amb Manresa el 2022, que 
commemorará el 500 aniver-
sari de l'arribada de Sant Ig-

nasi de Loiola a la ciutat camí 
de Jerusalem, recalca Valentí 
Juvent, alcalde de Manresa. 

"Amb més de 130 activitats 
en més de 40 espais i amb la 
participació de més de 50 en-
titats podrem aconseguir els 
nostres objectius i impulsar 
moltes árees culturals que es-
taven una mica parades a 
Manresa, com la creació d'un 
consell de la dansa o donar 
més suport al món del circ i 
fins i tot a la salut mental", 
apunta Anna Crespo, regido-
ra de Cultura. 

El primer projecte artístic 
que s'ha posat en marxa en el 
marc de Manresa CCC'18 és 
Ponts, que consisteix en sis 
escultures inspirades en la 
imatge gráfica d'aquest ele-
ment arquitectónic caracte-

ELS OBJECTI US DE LA CCC' 18 

Escampar el valor 
simbolic, historic, 
artístic, lingüístic i 
cultural de Manresa 

EL X EFJ O R D I CRUZ 

"Amb  aquest 
projecte per  fi 
podré ser profeta 
a la meva terra" 

rístic. 
A més, Manresa també pre-

estrena la seva activitat cultu-
ral amb la producció d'un vi 
propi i especial que ha estat 
seleccionat en un concurs en 
qué han participat set cellers 
locals. Continuant en l'ámbit 
de l'hostaleria, el reconegut 
xef Jordi Cruz ha cedit el seu 
restaurant Ten's Tapas per a 
la presentació del projecte, 
al-legant que "amb aquest 
projecte per fi podré ser pro-
feta a la meva terra". 

Manresa CCC'18 impulsará 
la construcció d'un discurs 
cultural de la ciutat, generant 
dinámiques participatives i 
amb l'objectiu d'afavorir els 
ámbits culturals menys des-
envolupats i intentar que 
aquestes noves propostes es 
mantinguin més enllá 
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TEATRE

Amor mundi, de Victòria
Szpunberg. L’autora resident de
la Beckett s’ha inspirat en el pen-
sament de la filòsofa Hanna
Arendt per abordar «l’amor en
un món que no es deixa esti-
mar». Marta Angelat interpreta
la protagonista d’un muntatge
només amb actrius. Es veurà du-
rant el Festival Grec.

Dogville, de Lars Von Trier.
El brillantíssim film del danès es
converteix en muntatge teatral
amb la dramatúrgia de Pau Miró
i la direcció de Sílvia Munt. Un re-
lat d’abús i ressentiment amb
una Bruna Cusí fent de Nicole
Kidman i assumint el seu paper
més important des de la sala
gran del Lliure de Montjuïc (9 de
maig-9 de juny).

El chico de la última fila,
de Juan Mayorga. El genial text
que va inspirar la pel·lícula En la
casa, de François Ozon, és dirigit
en aquesta ocasió per Andrés
Lima a la Sala Beckett (23 de ge-
ner-3 de març) i amb Sergi López
de protagonista. Un espectacle
del cicle Res no és mentida. Joves
i ficció en temps digital.

El futur, d’Helena Tornero.
La sala Tallers del Nacional (20
de març-14 d’abril) aposta per
aquest relat sobre dos joves a la
recerca de la veritat i la llibertat.
Francesca Piñón, David Vert, Da-
vid Menéndez i Júlia Genís inte-
gren el repartiment d’un mun-
tatge que coincidirà amb la inte-
ressant edició de les obres com-
pletes de l’autora de Figueres.

Jacuzzi, de Marc Rosich i
Clara Peya. La petita sala Flyhard
segueix reservant bones sorpre-
ses amb aquest musical de cam-

bra per a tres intèrprets que gira
al voltant d’una divertida para-
doxa: el luxós jacuzzi que s’acaba
de comprar una popular política
d’esquerres i ecologista. Al maig.

La dansa de la venjança,
de Jordi Casanovas. Laia Marull
i Pablo Derqui són les dues po-
pulars cares d’aquest muntatge
dirigit a La Villarroel (8 de febrer-
17 de març) per l’eficaç Pere Rie-
ra i que aborda com un parella
acabada de separar es reparteix
les hores d’un fill menor d’edat.
L’habilitat narrativa de Jordi Ca-
sanovas convertirà la situació en
una bomba de rellotgeria.

La partida d’escacs, de Ste-
fan Zweig. El bon olfacte teatral
d’Iván Morales el fa tornar a La
Villarroel (18 de maig-12 de juny)
després de l’èxit de La calavera
de Connemara. Jordi Bosch és el
protagonista de la partida que
enfronta un campió mundial i un
noble vienès que fuig dels nazis. 

L’últim acte, partint dels
textos d’Anton Txèkhov.  El direc-
tor Carles Alfaro i el gran Fran-
cesc Orella tornen a coincidir -fe-
liçment-, aquest cop al Teatre
Goya (12 de febrer-24 de març),
en una obra que afronta com un
actor reuneix els records de les
seves millors funcions.  

Mount Olympus, de Jan Fa-
bre. En un moment molt delicat
de la seva carrera, Fabre presen-
tarà al Teatre Lliure de Montjuïc,
el 15 de juny, una funció de 24 ho-
res que ja va meravellar el públic
madrileny ara fa uns mesos.
Una glorificació al culte de la tra-
gèdia que diuen que canvia la
vida a tot aquell que la
veu... sencera. 
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Vint-i-quatre hores de
tragèdia sense pausa

CINEMA

Avengers: End game, del
germans Russo. L’èpica Aven-
gers: Infinity war va ser el film
més recaptador del 2018 i la se-
gona part promet repetir la
proesa aquest abril. De mo-
ment, el tràiler estrenat fa po-
ques setmanes ja s’ha convertit
en el més vist de la història a
YouTube. 

El rey León, de Jon Favreau. 
Aquest serà l’any de Disney. A les
seves propietats Marvel, Lucas-
film i Pixar -que arrasaran-, cal
sumar-hi l’adaptació en imatge
real d’alguns dels seus clàssics
més estimats, com El rey leónen
les mans del director de la nova
versió d’El llibre de la selva. 

Dolor y gloria, de Pedro Al-
modóvar. Enmig de les dates del
festival de Màlaga, el manxec
més internacional estrenarà
una pel·lícula que sembla la més
autobiogràfica de la seva carre-
ra. Antonio Banderas interpreta
un director de cinema que refle-
xiona sobre el seu passat.

Green book, de Peter Far-
relly. No són pocs els films amb
possibilitats d’Oscar que s’estre-
nen aquestes properes setma-
nes. A Vice, If Beale street could
talk i The favorite cal sumar-hi
el film que redimirà Farrelly de
moltes cintes d’humor groller:
un entranyable relat sobre
l’amistat guardonat a Toronto i
que encamina Viggo Mortensen
cap a l’estatueta daurada.

Mientras dure la guerra,
d’Alejandro Amenábar. Regre-
sión i Ágorapotser no van satis-
fer les altes expectatives que
sempre hi ha al damunt del ta-
lentós director de Los otros. El

seu nou film es desenvolupa du-
rant l’estiu del 1936 i relata la pe-
tició que l’escriptor Miguel de
Unamuno va fer al futur dictador
Franco. Polèmica assegurada. 

Once upon a time in Ho-
llywood, de Quentin Tarantino.
En dates perfectes per estrenar-
se a Canes, Tarantino s’endinsa
en els horrors de la fama a tra-
vés dels assassinats de Charles
Manson. Un retorn a l’estil nar-
ratiu de Pulp Fiction que inter-
preten Brad Pitt, Leonardo Di-
Caprio i Margot Robbie.

Personalien, d’Albert Ser-
ra. Potser no serà un any amb
molts films en català, però l’au-
tor cinematogràfic més presti-
giós del país tindrà nova pel·lí-
cula. El de Banyoles ens servirà
un homenatge al mític realitza-
dor alemany R. W. Fassbinder si-
tuant-lo en els assajos d’una
obra de teatre al mig de Berlín.

The dead don’t die, de Jim
Jarmush. Al costat d’Ad astra, de
James Gray, i Parasite, de Bong
John-Ho, un altre dels directors
habituals de Canes que tindrà
cinta disponible per a les dates
és el mític Jim Jarmush, que s’ha
proposat fer per als zombies el
que ja va culminar amb vampirs
a Only lovers left alive. Entre els
morts vivents hi ha Bill Murray,
Adam Driver i Tilda Swinton.

The irishman, de Martin
Scorsese. Després que Netflix
hagi capgirat les lleis de la pro-
ducció cinematogràfica i hagi
servit un nou clàssic com Roma,
té previst un bon grapat de títols,
com aquest relat mafiós al límit
interpretat per Robert De
Niro, Joe Pesci i Al Pacino.  
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Tarantino fica el nas en el
crim de Charles Manson

EXPOSICIONS

Jaume Plensa. El Museu
de Montserrat no té res a enve-
jar a les grans pinacoteques de
la capital catalana: del maig al
novembre, i en paral·lel a la ins-
tal·lació d’una escultura a l’atri
de la basílica de Santa Maria,
l’Espai d’Art Pere Pruna exhibi-
rià una selecció de dibuixos i
obra gràfica de Jaume Plena, un
dels grans artistes catalans.

Bartolomé Bermejo. D’o-
rigen cordovès, Bartolomé de
Cárdenas, el Bermejo (1445-
1501, aprox.) va desenvolupar la
seva carrera als territoris de la
Corona d’Aragó. El Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, conjun-
tament amb el Prado, n’organit-
za una antològica que aplega la
majoria de les obres conserva-
des a Europa i els Estats Units.
Del 15 de febrer al 19 de maig.

Sota la mirada del fotò-
graf. Picasso als seus ta-
llers. L’inexhaurible obra picas-
siana propicia multitud de lec-
tures, com aquesta exposició
que fixarà la mirada en la foto-
grafia i el retrat del treball i la
quotidianitat del geni mala-
gueny en el seus llocs de treball.
Es veurà del 7 de juny al 24 de
setembre al Museu Picasso.

Joan Miró-Sèrie Gaudí. A
la Fundació Miró s’exposarà, del
20 de juny al 29 de setembre, la
influència que Antoni Gaudí va
tenir en l’obra de Joan Miró. El
pintor admirava el modernista,
tal com es pot veure en les es-
cultures. L’un i l’altre compartien
un vincle profund amb la natura. 

Moda i modistes. La gran
exposició del 2019 al Museu
d’Història de Catalunya parlarà,

entre maig i octubre, de la moda
femenina del segle XX i de la in-
tegració de la dona en el món la-
boral i empresarial. Hi haurà pa-
trons, teixits, eines, documenta-
ció i testimonis.

Josep Guinovart-La re-
alitat transformada. Del 24
de gener al 18 de maig, els Es-
pais Volart de la Fundació Vila
Casas, de Barcelona, acolliran
una nova mirada sobre el dis-
curs plàstic de Guinovart. Una
proposta per refermar la vigèn-
cia de la seva obra.

Berenice Abbot. Un dels
grans noms de la fotografia del
XX arribarà a la Casa Garriga No-
gués (Fundació Mapfre)  de Bar-
celona en la primera exposició
de l’any, del 19 de febrer al 19 de
maig. Abbott va retratar la Nova
York de les dècades centrals del
segle XX -quan esdevingué icona
de la modernitat- i el París dels
anys 20 i 30.

Luxe. Dels assiris a Ale-
xandre Magne. Plaer i estatus
social: aquests són els privilegis
que atorga la possessió i l’exhi-
bició d’objectes de luxe. La mos-
tra que acollirà el CaixaFòrum (5
d’abril-18 d’agost) exposarà pe-
ces procedents de cultures de
l’antic Orient Pròxim que custo-
dia el British Museum.

Quàntica. A la recerca de
l’invisible. Sempre atent a ex-
plicar el món, el Centre de Cul-
tura Contemporània de Barce-
lona hostatjarà del 9 d’abril al 24
de setembre una exposició so-
bre els mons que s’amaguen
més enllà d’allò visible i en el ter-
ritori de la mecànica
qüàntica.
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La mirada precisa de
l’artista inunda museus

La Festa del Riu va demostrar la capacitat del parc del Cardener per convertir-se en un espai d’oci per als manresans

Fa un any, en aquest mateix es-
pai es parlava de l’allau de propos-
tes que havien de donar caliu a la
Manresa escollida com a Capital
Cultural Catalana. A mesura que
avançava l’any, quedava clar que
no tot tindria continuïtat. I així ho
va certificar la regidora de Cultura
de l’Ajuntament, Anna Crespo, en
conversa amb Regió7 fa un parell
de setmanes.

Però sí que hi ha iniciatives que
se salvaran i es tornaran a cele-
brar: el festival de dansa Batecs, el

Festivalet de circ i la Festa del Riu.
Crespo explicava que «el Batecs va
reunir la professió amb un objec-
tiu comú i es va pensar com a molt
més que una exhibició a Sant Do-
mènec». Sobre el circ, va afegir
que l’associació La Crica només
«necessitava una oportunitat a
l’aparador». Finalment, de la Fes-
ta del Riu, Crespo va assegurar
que «va permetre redescobrir a
molts manresans el parc del Car-
dener com a espai de lleure i com
a escenari musical. És un actiu, un
parc de l’Agulla 2».

REDACCIÓ MANRESA

La capitalitat deixa pòsit
a Manresa amb dansa
i circ i la Festa del Riu
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TEATRE

Amor mundi, de Victòria
Szpunberg. L’autora resident de
la Beckett s’ha inspirat en el pen-
sament de la filòsofa Hanna
Arendt per abordar «l’amor en
un món que no es deixa esti-
mar». Marta Angelat interpreta
la protagonista d’un muntatge
només amb actrius. Es veurà du-
rant el Festival Grec.

Dogville, de Lars Von Trier.
El brillantíssim film del danès es
converteix en muntatge teatral
amb la dramatúrgia de Pau Miró
i la direcció de Sílvia Munt. Un re-
lat d’abús i ressentiment amb
una Bruna Cusí fent de Nicole
Kidman i assumint el seu paper
més important des de la sala
gran del Lliure de Montjuïc (9 de
maig-9 de juny).

El chico de la última fila,
de Juan Mayorga. El genial text
que va inspirar la pel·lícula En la
casa, de François Ozon, és dirigit
en aquesta ocasió per Andrés
Lima a la Sala Beckett (23 de ge-
ner-3 de març) i amb Sergi López
de protagonista. Un espectacle
del cicle Res no és mentida. Joves
i ficció en temps digital.

El futur, d’Helena Tornero.
La sala Tallers del Nacional (20
de març-14 d’abril) aposta per
aquest relat sobre dos joves a la
recerca de la veritat i la llibertat.
Francesca Piñón, David Vert, Da-
vid Menéndez i Júlia Genís inte-
gren el repartiment d’un mun-
tatge que coincidirà amb la inte-
ressant edició de les obres com-
pletes de l’autora de Figueres.

Jacuzzi, de Marc Rosich i
Clara Peya. La petita sala Flyhard
segueix reservant bones sorpre-
ses amb aquest musical de cam-

bra per a tres intèrprets que gira
al voltant d’una divertida para-
doxa: el luxós jacuzzi que s’acaba
de comprar una popular política
d’esquerres i ecologista. Al maig.

La dansa de la venjança,
de Jordi Casanovas. Laia Marull
i Pablo Derqui són les dues po-
pulars cares d’aquest muntatge
dirigit a La Villarroel (8 de febrer-
17 de març) per l’eficaç Pere Rie-
ra i que aborda com un parella
acabada de separar es reparteix
les hores d’un fill menor d’edat.
L’habilitat narrativa de Jordi Ca-
sanovas convertirà la situació en
una bomba de rellotgeria.

La partida d’escacs, de Ste-
fan Zweig. El bon olfacte teatral
d’Iván Morales el fa tornar a La
Villarroel (18 de maig-12 de juny)
després de l’èxit de La calavera
de Connemara. Jordi Bosch és el
protagonista de la partida que
enfronta un campió mundial i un
noble vienès que fuig dels nazis. 

L’últim acte, partint dels
textos d’Anton Txèkhov.  El direc-
tor Carles Alfaro i el gran Fran-
cesc Orella tornen a coincidir -fe-
liçment-, aquest cop al Teatre
Goya (12 de febrer-24 de març),
en una obra que afronta com un
actor reuneix els records de les
seves millors funcions.  

Mount Olympus, de Jan Fa-
bre. En un moment molt delicat
de la seva carrera, Fabre presen-
tarà al Teatre Lliure de Montjuïc,
el 15 de juny, una funció de 24 ho-
res que ja va meravellar el públic
madrileny ara fa uns mesos.
Una glorificació al culte de la tra-
gèdia que diuen que canvia la
vida a tot aquell que la
veu... sencera. 
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Vint-i-quatre hores de
tragèdia sense pausa

CINEMA

Avengers: End game, del
germans Russo. L’èpica Aven-
gers: Infinity war va ser el film
més recaptador del 2018 i la se-
gona part promet repetir la
proesa aquest abril. De mo-
ment, el tràiler estrenat fa po-
ques setmanes ja s’ha convertit
en el més vist de la història a
YouTube. 

El rey León, de Jon Favreau. 
Aquest serà l’any de Disney. A les
seves propietats Marvel, Lucas-
film i Pixar -que arrasaran-, cal
sumar-hi l’adaptació en imatge
real d’alguns dels seus clàssics
més estimats, com El rey leónen
les mans del director de la nova
versió d’El llibre de la selva. 

Dolor y gloria, de Pedro Al-
modóvar. Enmig de les dates del
festival de Màlaga, el manxec
més internacional estrenarà
una pel·lícula que sembla la més
autobiogràfica de la seva carre-
ra. Antonio Banderas interpreta
un director de cinema que refle-
xiona sobre el seu passat.

Green book, de Peter Far-
relly. No són pocs els films amb
possibilitats d’Oscar que s’estre-
nen aquestes properes setma-
nes. A Vice, If Beale street could
talk i The favorite cal sumar-hi
el film que redimirà Farrelly de
moltes cintes d’humor groller:
un entranyable relat sobre
l’amistat guardonat a Toronto i
que encamina Viggo Mortensen
cap a l’estatueta daurada.

Mientras dure la guerra,
d’Alejandro Amenábar. Regre-
sión i Ágorapotser no van satis-
fer les altes expectatives que
sempre hi ha al damunt del ta-
lentós director de Los otros. El

seu nou film es desenvolupa du-
rant l’estiu del 1936 i relata la pe-
tició que l’escriptor Miguel de
Unamuno va fer al futur dictador
Franco. Polèmica assegurada. 

Once upon a time in Ho-
llywood, de Quentin Tarantino.
En dates perfectes per estrenar-
se a Canes, Tarantino s’endinsa
en els horrors de la fama a tra-
vés dels assassinats de Charles
Manson. Un retorn a l’estil nar-
ratiu de Pulp Fiction que inter-
preten Brad Pitt, Leonardo Di-
Caprio i Margot Robbie.

Personalien, d’Albert Ser-
ra. Potser no serà un any amb
molts films en català, però l’au-
tor cinematogràfic més presti-
giós del país tindrà nova pel·lí-
cula. El de Banyoles ens servirà
un homenatge al mític realitza-
dor alemany R. W. Fassbinder si-
tuant-lo en els assajos d’una
obra de teatre al mig de Berlín.

The dead don’t die, de Jim
Jarmush. Al costat d’Ad astra, de
James Gray, i Parasite, de Bong
John-Ho, un altre dels directors
habituals de Canes que tindrà
cinta disponible per a les dates
és el mític Jim Jarmush, que s’ha
proposat fer per als zombies el
que ja va culminar amb vampirs
a Only lovers left alive. Entre els
morts vivents hi ha Bill Murray,
Adam Driver i Tilda Swinton.

The irishman, de Martin
Scorsese. Després que Netflix
hagi capgirat les lleis de la pro-
ducció cinematogràfica i hagi
servit un nou clàssic com Roma,
té previst un bon grapat de títols,
com aquest relat mafiós al límit
interpretat per Robert De
Niro, Joe Pesci i Al Pacino.  
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Tarantino fica el nas en el
crim de Charles Manson

EXPOSICIONS

Jaume Plensa. El Museu
de Montserrat no té res a enve-
jar a les grans pinacoteques de
la capital catalana: del maig al
novembre, i en paral·lel a la ins-
tal·lació d’una escultura a l’atri
de la basílica de Santa Maria,
l’Espai d’Art Pere Pruna exhibi-
rià una selecció de dibuixos i
obra gràfica de Jaume Plena, un
dels grans artistes catalans.

Bartolomé Bermejo. D’o-
rigen cordovès, Bartolomé de
Cárdenas, el Bermejo (1445-
1501, aprox.) va desenvolupar la
seva carrera als territoris de la
Corona d’Aragó. El Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, conjun-
tament amb el Prado, n’organit-
za una antològica que aplega la
majoria de les obres conserva-
des a Europa i els Estats Units.
Del 15 de febrer al 19 de maig.

Sota la mirada del fotò-
graf. Picasso als seus ta-
llers. L’inexhaurible obra picas-
siana propicia multitud de lec-
tures, com aquesta exposició
que fixarà la mirada en la foto-
grafia i el retrat del treball i la
quotidianitat del geni mala-
gueny en el seus llocs de treball.
Es veurà del 7 de juny al 24 de
setembre al Museu Picasso.

Joan Miró-Sèrie Gaudí. A
la Fundació Miró s’exposarà, del
20 de juny al 29 de setembre, la
influència que Antoni Gaudí va
tenir en l’obra de Joan Miró. El
pintor admirava el modernista,
tal com es pot veure en les es-
cultures. L’un i l’altre compartien
un vincle profund amb la natura. 

Moda i modistes. La gran
exposició del 2019 al Museu
d’Història de Catalunya parlarà,

entre maig i octubre, de la moda
femenina del segle XX i de la in-
tegració de la dona en el món la-
boral i empresarial. Hi haurà pa-
trons, teixits, eines, documenta-
ció i testimonis.

Josep Guinovart-La re-
alitat transformada. Del 24
de gener al 18 de maig, els Es-
pais Volart de la Fundació Vila
Casas, de Barcelona, acolliran
una nova mirada sobre el dis-
curs plàstic de Guinovart. Una
proposta per refermar la vigèn-
cia de la seva obra.

Berenice Abbot. Un dels
grans noms de la fotografia del
XX arribarà a la Casa Garriga No-
gués (Fundació Mapfre)  de Bar-
celona en la primera exposició
de l’any, del 19 de febrer al 19 de
maig. Abbott va retratar la Nova
York de les dècades centrals del
segle XX -quan esdevingué icona
de la modernitat- i el París dels
anys 20 i 30.

Luxe. Dels assiris a Ale-
xandre Magne. Plaer i estatus
social: aquests són els privilegis
que atorga la possessió i l’exhi-
bició d’objectes de luxe. La mos-
tra que acollirà el CaixaFòrum (5
d’abril-18 d’agost) exposarà pe-
ces procedents de cultures de
l’antic Orient Pròxim que custo-
dia el British Museum.

Quàntica. A la recerca de
l’invisible. Sempre atent a ex-
plicar el món, el Centre de Cul-
tura Contemporània de Barce-
lona hostatjarà del 9 d’abril al 24
de setembre una exposició so-
bre els mons que s’amaguen
més enllà d’allò visible i en el ter-
ritori de la mecànica
qüàntica.
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La mirada precisa de
l’artista inunda museus

La Festa del Riu va demostrar la capacitat del parc del Cardener per convertir-se en un espai d’oci per als manresans

Fa un any, en aquest mateix es-
pai es parlava de l’allau de propos-
tes que havien de donar caliu a la
Manresa escollida com a Capital
Cultural Catalana. A mesura que
avançava l’any, quedava clar que
no tot tindria continuïtat. I així ho
va certificar la regidora de Cultura
de l’Ajuntament, Anna Crespo, en
conversa amb Regió7 fa un parell
de setmanes.

Però sí que hi ha iniciatives que
se salvaran i es tornaran a cele-
brar: el festival de dansa Batecs, el

Festivalet de circ i la Festa del Riu.
Crespo explicava que «el Batecs va
reunir la professió amb un objec-
tiu comú i es va pensar com a molt
més que una exhibició a Sant Do-
mènec». Sobre el circ, va afegir
que l’associació La Crica només
«necessitava una oportunitat a
l’aparador». Finalment, de la Fes-
ta del Riu, Crespo va assegurar
que «va permetre redescobrir a
molts manresans el parc del Car-
dener com a espai de lleure i com
a escenari musical. És un actiu, un
parc de l’Agulla 2».

REDACCIÓ MANRESA

La capitalitat deixa pòsit
a Manresa amb dansa
i circ i la Festa del Riu
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Programes

Es va optar per fer una difusió trimestral dels programes cosa que permetia, d’una banda, reforçar cíclicament 
la difusió i, de l’altra, tenir fl exibilitat per incorporar canvis de darrera hora.

Es va escollir un format tabloide a color, i l’encarregada de la maquetació va ser novament Duplex Creativity 
per mantenir la coherència d’imatge i d’estil.

Es van fer tiratges d’entre 15.000 i 40.000 (el primer) exemplars i es van distribuir a través de diversos punts 
d’informació a Manresa, on es van col·locar uns displays (expositors) concebuts especialment per l’ocasió. 
També es van col·locar diaris en establiments comercials i espais d’accés públic de la ciutat. A Barcelona, 
es van distribuir a diversos espais culturals a través del circuit Quasar Qultura. El primer programa es va 
distribuir porta a porta.
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Es van elaborar diferents materials d’imatge corporativa de la capitalitat, així com elements gràfics promo-
cionals que es van distribuir estratègicament per la ciutat i a la seu d’alguns serveis durant la preparació i el 
transcurs de la capitalitat, per informar i anar adquirint presència en l’imaginari col·lectiu de la pròpia ciutat 
i als pobles dels voltants (bus). 

Difusió i presència visual a carrers i edificis
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Durant tot l’any, en diverses ocasions, es van penjar banderoles de carrer per promocionar la capitalitat. 
També es van fer Roll-up’s, pòsters, vinils amb el logotip per aplicar al vidre, lones per promocionar 
la capitalitat pels espais urbans, cartells publicitaris, vinils de gran format per enganxar als busos 
i als refugis de les parades, estovalles de paper per a ús de restaurants amb cites literàries, històriques 
o receptes sobre la ciutat, elements de papereria amb la imatge corporativa, un cartró encunyat amb 
la maqueta dels ‘ponts’ de per muntar a casa i un calendari amb les fotografies d’Eva Bozzo.

Destaca, però, l’aposta que es va fer per establir comunicació directe amb el ciutadà des del carrer 
mateix. En aquest sentit, es va instal·lar una pantalla LED de grans dimensions (2’05 x 1’54 metres) 
a la façana del teatre Conservatori, al carrer Muralla de Sant Domènec, a la intersecció amb el Passeig. 
L’objectiu de la pantalla, que ha quedat per a la ciutat, era fer difusió dels diferents actes del programa 
de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, així com altres notícies d’interès municipal i/o rela-
cionades. L‘ús de la pantalla com a punt d’informació dels vianants va resultar tot un èxit gràcies a la 
seva gran visibilitat i a la immediatesa informativa del sistema, que permet presentar la informació de 
forma atractiva en un dels punts més transitats de la ciutat. Tota la publicitat promocional creada per 
a l’ocasió també es transmetia per la pantalla LED i a través de les xarxes socials. 
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Manresa va presentar a Barcelona un avançament del programa de la capitalitat cultural catalana del 2018, 
davant d’una desena de mitjans de comunicació, al restaurant Ten’s Tapas del xef manresà Jordi Cruz, 
que també va intervenir en l’acte de presentació al costat de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; 
la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; el president de l’organització Capital de la Cultura 
Catalana, Xavier Tudela; i el director artístic de l’espectacle inaugural, Sergi Ots.                                                                                        

De fet, el primer projecte artístic que es va posar en marxa en el marc de Manresa CCC’18, ‘Ponts’, 
materialitza el valor simbòlic i històric d’aquest element central. ‘Ponts’ fa de la ciutat un espai de creació 
i exposició més, ja que emplaça en diversos punts estratègics sis escultures de gran format inspirades 
en la imatge gràfica de la Capitalitat decorades per sis artistes locals, segons les tècniques que defineixen 
la seva feina, des del disseny gràfic i la fotografia, passant pel graffiti, la pintura o les textures de roba. 
Les peces artístiques es van desplaçar a diferents indrets de la ciutat durant tot l’any i encara avui 
estan exposades, tot i que ja no es fan circular. 

Accions comunicatives

Presentació a Barcelona

Ponts
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Una eina important per a la promoció de ciutat i en concret de la Capital de la Cultura Catalana va ser l’ela-
boració de diferents elements de marxandatge: punts de llibre, carpetes, calendaris, llapis, bolígrafs, bosses, 
adhesius, equipaments esportius...

També es va escollir un vi de la D.O. del Bages per representar Manresa com a Capital de la Cultura Catalana 
2018. Així es promocionava també la reconeguda activitat vinícola de la comarca. Es tracta d’un vi negre del 
celler Collbaix, de l’anyada 2011, seleccionat en un concurs en què van participar set cellers locals.

Marxandatge
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Sectors 
culturals implicats

història

i patrimoni

lletres

i i pensament

Manresa té un patrimoni cultural antic, divers 
i rellevant: les muralles i les esglésies medie-
vals, els edificis barrocs i les fàbriques i 
cases d’estil modernista, les escultures, les 
façanes dels carrers i les places del centre 
històric... Tots aquests elements fan de Manre-
sa una ciutat singular, atractiva i amb caràcter. 
Manresa compta també amb un ric patrimoni 
immaterial que inclou totes aquelles manifes-
tacions festives, musicals, tradicionals i popu-
lars que són pròpies de la comunitat de la 
qual formem part i que es preserven gràcies 
a l’activitat de nombroses entitats i institu-
cions que les mantenen vives i ben actives

cultura tradicional

i o popular

arts

i escèniques

El sector de les arts escèniques és un dels que 
té una major potència en la realitat cultural 
manresana. Teatre, dansa, circ... són diverses 
disciplines que trobem en el camp de les arts 
escèniques. Fomentar el creixement i la con-
solidació d’aquest sector, sobretot la dansa i 
el circ. Arts que poden ser sublims però que 
són, primerament, un pilar fonamental de la 
nostra societat des de la qual és possible ela-
borar diàlegs i incidir en el món d’una manera 
crítica i reflexiva. Manresa forma part de la 
xarxa de Ciutats Amigues del Circ engegada 
per al Generalitat de Catalunya. Teatres de 
referència com el Kursaal, però també altres 
espais diferents per expressar-se (Teatre 
Conservatori, Sala Carlins, Plana de l’Om...).

A més de la Festa Major Alternativa (una de 
les més antigues de Catalunya) i les diferents 
celebracions del calendari festiu, Manresa 
compta amb alguns elements singulars en 
l’àmbit de la cultura popular i tradicional amb 
una important projecció exterior. En primer lloc, 
la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat 
d’espectacles que tenen com a eix la cultura 
popular i les músiques del món. També, les Fes-
tes de la Misteriosa Llum declarades patrimoni 
festiu de Catalunya, que reforcen la cohesió 
i el sentit de pertinença. La festa manresana 
és plena de colors, emocions, moviment, mú-
sica i creativitat. La festa és per viure-la i 
compartir-la. Manresa té un gran dinamisme 
associatiu que es reflecteix en una ciutat cul-
turalment oberta i generadora de valors cívics. 
Les entitats i les associacions són una verita-
ble capital de participació.

arts

imusicals

Manresa té una programació molt important 
en les arts musicals, que omple la cartellera 
amb concerts per a tots els públics, des de la 
producció amateur fins a la professional.
El Teatre Kursaal continua sent el principal 
equipament públic on es programen concerts, 
principalment a la sala gran però també 
alguns de petit format a la sala petita de 
l’equipament. Els estils musicals són força 
variats i fins i tot es programen algunes 
òperes durant la temporada. Així mateix, 
el Teatre Conservatori també acull algunes 
propostes musicals durant tot l’any, així 
com l’Auditori de la Plana de l’Om, el Sielu 
o la Sala Stroika, una gran part de l’activitat 
de la qual és proposada per la Casa de la 
Música de Manresa. I no ens oblidem de la 
Manrusionica, el festival de músiques elec-
tròniques de la Catalunya central, un esde-
veniment que comença a ser un referent per als 
amants d’aquest gènere al nostre país.

Manresa gaudeix d’un ric moviment literari i 
del pensament. El centre Cultural el Casino és 
el gran espai d’art, de pensament, de coneixe-
ment i de lectura; un centre d’exposicions, un 
espai per al debat i una biblioteca. El festival 
literari Tocats de Lletra, un esdeveniment 
singular que ha pres una importància cab-
dal en l’activitat cultural de Manresa i ha 
esdevingut un referent en l’àmbit lingüístic 
català. La diversitat de propostes d’aquest 
festival –recitals, exposicions, tertúlies, presen-
tacions, etc.– es realitzen a diferents espais i 
equipaments de la ciutat, tant públics com 
privats i any rere any rep més afluència de 
públic. El cicle Cosmògraf, un nou projecte 
cultural per treballar el pensament filosòfic, 
científic i artístic. També destacar els cicles 
Pessics de Vida, un espai de conversa amb 
personalitats destacades del país, i Pessics 
de Saviesa, de divulgació del pensament i del 
coneixement filosòfic.

arts

i plàstiques i visuals

Manresa ofereix una programació d’arts 
plàstiques i visuals estables, amb exposicions 
divulgatives de petit i gran format i exposi-
cions d’art contemporani tant d’artistes consa-
grats com de creadors emergents. El centre 
Cultural el Casino és el gran espai d’art, de 
pensament, de coneixement i de lectura; un 
centre d’exposicions, un espai per al debat i 
la biblioteca.
Manresa compta amb la Taula de les Arts 
Visuals de la Catalunya Central –TAVV–CC–, 
una entitat autònoma que recull la inquietud 
de diversos agents de la vida cultural de les 
comarques centrals per donar visibilitat als 
projectes del sector de les arts visuals. També, 
hi ha l’escola municipal d’art. Tots plegats, 
agents públics i privats, artistes i gestors, 
promouen i fan visibles les diferents formes 
d’entendre la creació artística. Destaquem el 
projecte Visuals, una fusió de l’art i el vi.
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Les celebracions van començar a les 17.30 h al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament amb els parlaments 
institucionals, amenitzats per un breu espectacle 
de música i dansa sota la direcció d’Enric Llort, amb 
Manel Camp al piano, Montserrat Circuns com a 
ballarina i Montserrat Mas com a conductora. 

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, 
Anna Crespo; els alcaldes de Reus (CCC 2017) i Cer-
vera (CCC 2019), Carles Pellicer i Ramon Royes, res-
pectivament; Juanjo Puigcorbé, diputat de Cultura 
de la Diputació de Barcelona i Maria Dolors Portus, 
secretària general de Cultura de la Generalitat. “La 
cultura ens ha de fer lliures”, va concloure l’alcalde 
de Manresa.

L’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, va reivindi-
car el paper de la cultura com a eina de cohesió 

i va demanar que aquesta fos accessible per a 
tothom: “en l’accés a la cultura no hi pot haver 
ciutadans de primera i de segona”, va dir, tot po-
sant en valor el paper de les ciutats mitjanes a 
l’hora d’honorar la riquesa cultural del país, dels 
seus artistes i de la seva personalitat. Crespo va 
detallar que l’estructura del pont de Manresa 
que presideix la capitalitat cultural vol expressar 
un “pont entre disciplines, generacions i diver-
sitat de persones”. Premissa que donaria el to i 
la intenció de la ciutat per als més de 138 actes 
programats per a tot l’any.

Acabat l’acte institucional, hi va haver una cercavila 
a càrrec dels Tabalers de Xàldiga que va conduir 
la comitiva pels tasts de cultura previstos en diverses 
places emblemàtiques de la ciutat, i va fi nalitzar 
el recorregut al Teatre Kursaal, on van poder as-
sistir a l’espectacle inaugural PAS.

Organitzadors: Manresa CCC2018
Assistents: 150

20/01/2018
Saló de Sessions 
de l’Ajuntament de Manresa

Inauguració institucional
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Espectacle multidisciplinari de la mà de Sergi 
Ots a la Sala Gran del teatre Kursaal. 

Espectacle que fusionava damunt de l’escenari
diversos números de circ i equilibris, dansa, poe-
sia, música en directe i art pictòric. La proposta 
va ser creada especialment per a l’ocasió i va comp-

tar amb la participació d’artistes locals com Sira 
Bover, Quim Moya i l’Esbart Manresà, entre d’altres.

PAS prenia com a columna vertebral dramatúrgi-
ca la simbologia del pont. Un element que marca 
la silueta arquitectònica de la ciutat de Manresa i 
que permet jugar, també, amb l’imaginari del seu 

Organitzadors: Manresa CCC2018
Direcció artística: Sergi Ots
Assistents: 1.591

20/01/2018
Teatre Kursaal

PAS
espectacle inaugural
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Arts Escèniques, Cultura 
Tradicional i Popular, Arts 
Musicals, Lletres i pen-
sament, Arts plàstiques i 
audiovisuals i Història i Patri-
moni.
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simbolisme, que a l’espectacle va ser representat 
per diferents valors: la construcció en comunitat, 
el desafiament de la física, la perdurabilitat 
en el temps, l’impacte artístic en el paisatge, 
la transició, la connexió i l’intercanvi entre po-
bles i cultures.

L’espectacle va arrencar amb la construcció d’un 
pont amb caixes de fusta per part de l’actor 
Manolo Alcántara, mentre els assistents entraven 
i es col·locaven a la sala. Tot seguit Sònia Moya 
va recitar els seus poemes, precedint un primer 
número que, a partir d’una escala de fusta mòbil, 
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barrejava dansa contemporània i equilibris mentre 
de fons s’escoltaven la música i els efectes sonors 
del conjunt Eslàstica. A continuació, Sira Bover, 
penjada d’un cercle metàl·lic, feia acrobàcies 
amb els cants en directe de l’Orfeó Manresà de 
fons. Al mateix temps que Quim Moya i quatre 
alumnes de l’Escola d’Art de Manresa dibuixaven 

amb pintura fluorescent el buit de cinc arcs ge-
gants. Més tard, l’artista omplia de colors l’arc 
principal. Finalment membres de l’escola de l’Esbart 
Manresà apareixien a l’escenari per ballar la seva 
tradicional bolangera, amb coreografia de Nàdia 
Pessarrodona.  
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Ponts de llum va néixer com una proposta per 
donar més amplitud i rellevància a les activitats 
de Jardins de Llum 18, vinculades a l’art contem-
porani, les arts efímeres i les instal·lacions lumíni-
ques. És per això que, el cap de setmana anterior 
a Jardins de Llum es van presentar una sèrie de 
propostes artístiques relacionades amb aquestes 
disciplines. 

Les propostes específi ques de Ponts de Llum 
oferien un recorregut lumínic i històric transversal 
que anava des de la música antiga, passant pel 
tractament lumínic de la fotografi a fi ns a tancar 
amb les propostes més innovadores del món 
audiovisual i del so industrial.

Organitzadors: Taula de les Arts Visuals 
de la Catalunya Central (TAV-CC) 
i Manresa CCC2018
Assistents: 1.790

17 i 18/02/2018
L’Anònima i carrer Sobrerroca

Ponts de Llum
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Espectacle basat en el cos, el moviment, el joc, 
la creació plàstica, la música, la poesia i la llum, 
pensat amb la idea de visibilitzar i enfocar la mirada 
cap al moviment dels més menuts. 

L’activitat va consistir en compartir experiències 
creatives i deixar-se gronxar per les sensacions 
que provoquessin, per fer afl orar la creativitat 
innata i única de cada infant. 

Un grup de joves ballarins va compartir les premis-
ses del taller amb els infants i, seduïts per la vivència, 
van donar la seva pròpia visió del taller amb la 
creació d’una coreografi a improvisada.
Al projecte hi van participar les ballarines Laura 
Bataller, Queralt Jorba i Maria Ribera; els artistes 
Txema Rico i Lourdes Fisa; la músic Maria Di Pace 
i la cantant Celeste Alías, amb l’acompanyament 
pedagògic de Txell Giralt de Crisàlide Espai de Vida.

Organitzadors: Plataforma de Profes-
sionals de la Dansa de Manresa 
i Manresa CCC2018
Assistents: 60

Petits Ponts de Llum

18/02/2018
Museu Comarcal
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Exposició amb elements i mobiliari històric identifi -
cador de Manresa, que convidava a fer un viatge 
en el temps, a partir del record i la recuperació 
d’una època ja passada. 

L’exposició del PTV al TDK s’estructurava en cinc 
àmbits de la vida quotidiana per mostrar, a partir 
principalment del fons de peces guardades al Mu-
seu de la Tècnica de Manresa, una gran varietat 

d’objectes i situacions ancorades a l’imaginari 
col·lectiu dels manresans.
Amb l’ajut d’objectes i ambientacions de tota 
mena, la mostra feia un repàs memorístic de la 
‘Manresa en blanc i negre’ dels anys quaranta fi ns 
a la ‘Manresa en color’ de la dècada dels noranta, 
centrant-se en aspectes tan significatius com 
el temps lliure, l’ensenyament, el treball, el poder 
i la transformació de la ciutat.

Organitzadors: Parc de la sèquia, Fundació 
Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia 
i Manresa CCC2018 
Assistents: 3.033

17/02/2018 a 15/03/2018
Museu de la Tècnica de Manresa

Del PTV al TDK
Com vivíem entre 1940 i 1990
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Parelles Artístiques és un projecte que es realitza 
des de l’any 2006 per Osonament, entitat sense 
ànim de lucre que té com a missi ó millorar la qua-
litat de vida de les persones amb problemes de 
salut mental i addiccions a la comarca d’Osona. 
Els últims anys, per tal d’arribar a un conjunt 
més gran de la societat i unir esforços al voltant 
de la lluita contra l’estigma vers la salut mental, 
s’ha obert a participants d’altres serveis de salut 
mental de Catalunya. 

Parelles Artístiques consisteix en la creació 
i la posterior exposició d’obres d’art realitzades 
per parelles artístiques formades per un artista 
amateur vinculat a recursos de salut mental i un 
artista professional. L’exposició és la presentació 
pública de les obres i la culminació del treball 

realitzat, però valora sobretot el procés creatiu 
que viu cadascuna de les parelles. La iniciativa 
facilita que les persones puguin gaudir de l’art 
com a forma d’expressió i creixement, impactant 
positivament en el seu benestar. 

La mostra va incloure obres originals i úniques 
realitzades per parelles artístiques de sis comarques 
catalanes que, en aquesta dotzena edició, parti-
cipen en el projecte: Bages, Barcelonès, Osona, 
Segrià, Tarragonès i Vallès Oriental. 

L’objectiu de Parelles Artístiques és afavorir la reha-
bilitació i la reinserció de les persones que tenen 
algun problema de salut mental i canviar la visió 
estigmatitzada que existeix a la societat vers les 
malalties mentals.

Organitzadors: Osonament, Serveis 
de Salut Mental del Bages, Fundació 
Althaia i Manresa CCC2018 
Assistents: 3.700

De l’1 al 24/03/2018
Hospital Sant Joan de Dèu de Manresa

Exposició 
Parelles Artístiques
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En motiu del 25è aniversari de l’Associació d’Es-
coles de Música de Catalunya, l’ACEM, es va celebrar 
una multitudinària Trobada de Cor al Pavelló Nou 
Congost, que va comptar amb 1.700  cantaires, 
de 51 escoles de diferents racons de Catalunya.

El concert, va estar dirigit per la directora 
d’agrupacions corals Montse Meneses. Els joves 
estudiants van posaran en comú un repertori de 
diferents autors catalans que s’havien preparat 

a les seves escoles. Una cobla va acompanyar 
aquesta gran coral, així com un grup de 15 ba-
llarins i 2 percussionistes. Aquesta trobada va 
permetre agrupar les diverses realitats de les 
escoles de música: gent de totes les edats, de 
diferents estils, procedències i nivells.

L’èxit en la quantitat d’inscrits i el nombrós públic 
assitent va fer que s’haguessin de fer 2 sessions 
obertes al públic enlloc d’una.

Organitzadors: ACEM i Manresa CCC2018
Assistents: 1700 cantaires de 51 escoles

3/03/2018
Pavelló del Nou Congost

Trobada de Cor ACEM
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El festival Batecs neix l’any 2018 gràcies a la volun-
tat de moltes persones que estimen la dansa –Pla-
taforma per la Dansa–, i amb motiu de la capitalitat 
cultural de Manresa. Obert a tots els gèneres 
i públics, present a teatres, fàbriques o al carrer, 
Batecs és una invitació a gaudir intensament de 
la dansa, a conèixer grans artistes i nous talents, 
a descobrir estils i tècniques i a sorprendre’s.

Batecs aposta per fer projecció de la dansa acos-
tant-la a tots els públics, a diversos escenaris i 
places de la ciutat, prioritzant els espais exteriors, 
amb l’objectiu d’invitar a gaudir intensament de 
la dansa, a conèixer grans artistes i nous talents, 
a valorar el treball de les escoles de dansa man-
resanes, i a descobrir estils i tècniques d’aquest 
art del moviment. 

Organitzadors: Ajuntament de Manresa 
CCC2018 i coordina Plataforma per la Dansa
Assistents: 3.000

Del 6 al 08/04/2018 
Teatre Kursaal, La Crica, recorregut entre 
Pça Onze de Setembre i Pça Major, 
Pça Sant Domènec, Plana de l’Om, Fàbrica 
de l’Anònima, Plaça Crist Rei, 
Passeig Pere III i Sala Plana de l’Om

BATECS 
Festival de Dansa
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El festival, que va oferir espectacles, workshops, 
convocatòries, mostres i actuacions, s’iniciava 
amb l’objectiu de créixer i de quedar-se en el futur.

Batecs va oferir més d’una vintena de propostes 
amb la participació de companyies i artistes reco-
neguts i premiats. Va arrencar amb l’espectacle 
‘Mulïer’, de la companyia Cia. Maduixa, una actua-
ció de dansa sobre xanques interpretat per cinc 
ballarines, que va aconseguir els premis Max 
2017 al Millor espectacle de carrer i a la millor 
composició musical per a espectacle escènic.

Altres actuacions destacades van ser: ‘Cita a ce-
gues’, interpretat per Sol Picó (Premi Nacional 
de Dansa 2016) i Marco Mezquida; l’espectacle 
de cloenda ‘Entre Viatges i Flors’, amb Jordi Ribot 

i Natàlia Vignatti, una proposta que combina 
dansa i poesia, i que va ser finalista del Premi 
de Dansa de l’Institut del Teatre 2017; ‘El somriu-
re del nàufrag’ de Claire Ducreux, una proposta 
de dansa-teatre de carrer; i ‘Different Pulses’ de 
CobosMika Seeds, una extraordinària creació 
d’un grup de joves talents d’arreu del món.

Un altre acte atractiu del programa va ser la pro-
jecció del documental ‘Dancer’ que narra la his-
tòria del ballarí ucraïnès Sergei Polunin que, 
amb només 19 anys, es va convertir en el primer 
ballarí més jove de la història del Royal Ballet de 
Londres. El documental va ser presentat pel ballarí 
de Sant Salvador de Guardiola, Guillem Cabrera, 
de 14 anys, que fa dos anys estudia a la presti-
giosa escola del Royal Ballet de Londres.
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Recercat és la jornada de cultura i recerca local 
dels territoris de parla catalana. El seu objectiu 
és oferir una mostra de la ingent activitat dels 
centres i instituts de recerca local i comarcal i fa-
cilitar un espai de trobada anual. La Jornada va 
oferir espais i activitats ben diferenciats per tal 
d’assolir un doble objectiu: ser un punt de trobada 
entre els centres i instituts d’estudis locals i comar-
cals dels territoris de parla catalana; i un aparador 
de la tasca d’aquestes entitats obert a tota la 
ciutadania.
En l’aparat d’activitats, no hi va faltar la tradicional
taula ‘Patrimoni a debat: refl exions des de la so-
cietat civil’ que aquest cop portava per títol 
‘El patrimoni industrial, estudiar-lo, valorar -lo 
i estimar-lo’. En la secció de documentals, on 
es treballa la memòria com a recurs històric i so-
cial, es van visionar dos treballs, ‘Orgull de baix, 
Memòria de paisatge’ i ‘Viure en una dictadura. 
Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-
1959)’. Per últim, en l’apartat Mosaic d’experiències 
es va presentar la Fira Mediterrània de Manresa, 
mentre que al Mosaic Recercat es donaven a 
conèixer els últims projectes que s’estaven duent 
a terme en els centres d’estudis locals i comarcals 
de parla catalana, com ara les recerques sobre 
els forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre o 
les cases de la Barceloneta, entre d’altres.

Els visitats també van poder gaudir de la fi ra de 
centres d’estudi, a la plaça de Sant Domènec, 

on s’hi podien trobar les novetats editorials en 
recerca local i comarcal del conjunt dels territoris
de parla catalana, així com una exposició de 
pòsters informatius dels projectes més destacats 
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals 
participants. A més, durant el Recercat també es 
podien visitar les exposicions ‘Patrimoni oblidat, 
memòria literària’, ‘125è Aniversari Tram ferroviari 
Móra la Nova–Faió, 1892-2017’ i ‘Lingüistes pel carrer’. 

També hi havia un espai especial amb activitats 
per als més petits, el Recerxic. Durant la jornada 
també es va dur a terme l’acte de lliurament 
de la catorzena edició dels Premis Recercat a 
l’auditori de l’Espai Plana de l’Om.

Organitzadors: Institut Ramon Muntaner,
Centre d’estudis del Bages 
i Manresa CCC2118 
Assistents: 965

Del 13 al 15/04/2018
Plaça Sant Domènec, Espai Plana de l’Om, 
Restaurant La Cuina i Canonge Restaurant

Recercat
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Els Amics de l’Art Romànic del Bages van organit-
zar una trobada en la qual van participar diverses 
entitats amigues o vinculades a l’art romànic 
d’arreu de Catalunya. En aquesta trobada i amb 
motiu de la capitalitat cultural de Manresa, es van 
visitar el Pont Vell i el Pont Nou. El Pont Vell és 
el més emblemàtic dels ponts manresans i, alhora, 
el més desconegut, mentre que el Pont Nou és un 
dels ponts medievals més llargs del nostre país.

Aquesta activitat dels Amics de l’Art Romànic va 
respondre a l’objectiu de Manresa, Capital de 
la Cultura Catalana 2018, que té el pont com 
a element central i simbòlic d’aquesta celebra-
ció. Els ponts de Manresa són, juntament amb 
la Seu i la Cova de Sant Ignasi, els elements més 
característics de la silueta de la ciutat i formen 
part del seu patrimoni històric-arquitectònic, 
així com de l’imaginari dels seus habitants.

Organitzadors: Amics de l’Art Romànic 
de Catalunya i Manresa CCC2018
Localització: Assistents: 130

14/04/2018
Pont Nou, Pont Vell i Santuari de la Cova

Entre Ponts, Trobada 
d’Amics de l’Art Romànic 
de tot Catalunya
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Cada edició de l’Aplec Internacional acull una àm-
plia diversitat de tots els àmbits de la cultura 
popular, als quals encara cal sumar els centenars 
d’acompanyants que també formen l’expedició 
catalana. Cada edició confi rma que es tracta d’un 
esdeveniment consolidat que molta gent espera. 
Això empeny a treballar per augmentar, variar o 
enriquir la llista de colles actuants, perquè creiem 

que els grups en són els veritables protagonistes 
i els qui amb la seva creativitat i il·lusió fan possible 
aquests aplecs internacionals.

Amb motiu de la capitalitat cultural de Manresa 
2018, la capital del Bages va ser, conjuntament 
amb la capital dels Estats Units, Washington, 
la seu de la celebració de la 31a edició de l’Aplec 

Organitzadors: Adifolk, Direcció General 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals del Departament de Cultura 
Generalitat de Catalunya i Manresa CCC2018

Assistents: 950

12/05/2018
Centre ciutat i Parc de l’Agulla

31è Aplec Internacional 
de Cultura Popular



Internacional. Dues cultures i dos continents que 
es van fusionar en un esdeveniment organitzat
per Adifolk, Associació per a la difusió del folklore; 
la Generalitat de Catalunya i en aquesta edició 
també amb la participació de l’Ajuntament de 
Manresa.

Els actes van tenir lloc especialment al Parc de 
l’Agulla ‘amb un gran espectacle multidisciplinari’, 
però també al centre de la ciutat i a la Plaça 
Major, on es va fer l’acte de presentació i apadri-
nament del Capgròs d’Adifolk, un element de la 
imatgeria festiva que ha de representar ofi cialment 

l’entitat tant a Catalunya com arreu del món.

Durant tota la jornada, diversos carrers cèntrics 
de la ciutat i el Parc de l’Agulla, es van convertir 
en un gran escenari amb l’actuació d’una trentena 
de grups de cultural popular i tradicional de 
Manresa i vinguts d’arreu de Catalunya. Agrupa-
cions culturals, balls de seguici, bestiari, capgrossos, 
cobles, corals, diables, esbarts, falcons, gegants, 
jocs tradicionals, música i sardanes van ser els 
ingredients d’aquesta celebració. ingredients d’aquesta celebració. ingredients d’aquesta celebració. 
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La darrera edició de la Setmana del Llibre Infantil 
i Juvenil havia tingut lloc l’any 2009 i la capitali-
tat cultural de la ciutat va oferir l’oportunitat 
d’organitzar la desena edició. La Setmana es va 
organitzar des de les Biblioteques de la ciutat, amb 
la col·laboració de les entitats i organismes que, 
d’una manera o altra, giren entorn de la lectura
i de la literatura per a infants i joves i es va adreçar 
a tots els agents implicats en el món del llibre.

Amb l’objectiu de fomentar la lectura i donar 
a conèixer els autors i autores locals, es volia 
aconseguir que el llibre infantil i juvenil i la lectura 
esdevinguessin més protagonistes del que són 
durant tot l’any a les biblioteques, a les llibreries,
al carrer i a la ciutat. El programa buscava implicar 
un gran espectre de públic, amb la idea que la 
literatura infantil  i juvenil s’adreça també als dife-
rents agents que acompanyen els infants i els joves 
en el seu camí de creixement i aprenentatge: 
pares, mares, mestres, etc. La regidora de Cultura 
va destacar la implicació i bona rebuda que el 
projecte va tenir entre les llibreries de la ciutat 
com Abacus, Parcir, Papasseit, així com a l’Escola 
d’Art de Manresa i a la llibreria El racó de les 
Paraules de Sant Joan de Vilatorrada.

Algunes de les activitats programades per celebrar 
l’efemèride van ser exposicions, xerrades, presen-
tació de llibres, laboratoris de lectura, hores del 

conte i una gran festa fi nal al carrer. L’Ateneu 
Les Bases també va acollir dues conferències 
adreçades principalment a bibliotecaris i profes-
sionals. Sota el nom de Va de Biblioteques es va 
fer la xerrada ‘Llegir de cap per avall... sense que 
et baixi la sang al cap’ a càrrec de Jordina Biosca, 
actriu i narradora. Per últim, Eugènia González 
va impartir la conferència ‘Lectorant: un espec-
tacle sobre com la lectura ens transforma’.
 

Organitzadors: Biblioteca del Casino, 
Biblioteca Ateneu les Bases i
Manresa CCC2018 
Assistents: 970 

Del 12 al 19/05/2018
Biblioteques Ateneu les Bases i Casino

Setmana del Llibre 
Infantil i Juvenil
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Una de les constants del programa de la capi-
talitat cultural va ser la d’emplaçar activitats en 
l’espai públic i, a voltes, en llocs inusuals. Aquesta 
estratègia buscava apropar l’art i la cultura als 
espais de la quotidianitat i, com en el cas de la 
Festa del Riu, una de les grans apostes del segon 
trimestre de la capitalitat cultural de Manresa 
2018, ajudar a redescobrir el riu Cardener al seu 

pas per Manresa i posar en valor valorar la seva 
riba com a espai natural, de cultura i d’ús ciutadà. 
L’Objectiu era gaudir en família del riu Cardener 
com ho havien fet els nostres avantpassats.

Les activitats de la Festa del Riu van començar 
de bon matí. Hi va haver circuit de karts i pedals, 
slackline i tallers de maquillatge. Poc després 

Organitzador:  Manresa CCC2018
Localització: 
Assistents: 3.260

Festa del Riu

2/06/2018
Zona Pont Nou de Manresa
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s’iniciaven algunes activitats de defensa de l’entorn 
natural i d’educació en el valor del medi ambient, 
com els tallers d’inspecció de lleres, a càrrec de 
Parc de la Sèquia, i de nius d’ocell.

El programa matinal es completava amb  l’espec-
tacle infantil “Batibull”, de la companyia de Pa-
rranda, i una sessió de Basket Beat (als Panyos).

La programació de tarda començava amb una 
proposta de pícnic electrònic amb els DJ Meis-
ter&Grozza i també hi va haver narració de contes 
i taller de bombes de llavors, amb la col·laboració 
de Meandre. El plat fort va arribar al vespre, amb 
el concert de The Penguins, que van fer moure 
tothom al ritme del seu reggae per a xics, i el final 
de festa amb la Fundació Tony Manero i la seva 
proposta de música ballable. 

Al llarg de tot el dia, la zona més propera al Pont 
Nou també va acollir food trucks i servei de res-
tauració, que va ser molt concorregut. 

La Festa del Riu va complir les expectatives i va 
omplir de gent i d’ambient el parc del Cardener 
durant tot el dia, també gràcies a la programació 
en paral·lel de la 3a Mostra d’Economia Social i 
Solidària, a la Fàbrica dels Panyos, que va facilitar 
la retroalimentació d’assistents constant. L’orga-
nització va recollir molts comentaris positius de 
la majoria dels assistents sobre les possibilitats 
d’aquest espai per a activitats de lleure, cultura i 
esport i sobre la coincidència de les dues propostes.
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Organitzadors: Do Pla de Bages, 

Ajuntament de Manresa

Fira Vi–Ba és un projecte impulsat per la DO 
Pla de Bages i Bages Impuls, amb l’Ajuntament de 
Manresa i la Diputació de Barcelona com a patro-
cinadors principals i BBVA CX i Bages Turisme com 
a patrocinadors essencials. A més de la col·laboració 
de diversos establiments i institucions de Manresa 
i el Bages. 

La primera de les cites va ser la Fira Vi–Ba PRO: 
una jornada enogastronòmica per a professionals 
del vi, l’hoteleria i l’enoturisme al Teatre Kursaal. 
Els participants van tenir oportunitat de conèixer 
la història, el paisatge i el patrimoni, així com les 
qualitats dels vins i la gastronomia del Bages, 
de la mà de sommeliers nacionals de primer nivell.

Del 4 al 10/06/2018
Plana de l’Om, Sala Petita Kursaal, 
Auditori FUB, Parc de la Seu, 

Escola Joviat, Pça Sant Domenèc

VI_BA
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El cap de setmana següent va ser el torn de la 
Fira Vi–Ba POP, que va oferir diverses activitats 
obertes al públic, que giraven al voltant de quatre 
disciplines: vi, gastronomia, enoturisme i art. Hi havia 
des de visites i rutes culturals, fins a activitats 
infantils, mostres de vins, aules de tast impartides 
per sommeliers professionals, sopars, concerts i 
fins i tot concursos que es podien seguir a través 
de les xarxes.

Un dels actes destacats va ser el 20è aniversari 
de la Confraria de vins del Bages, que es va fer 
coincidir amb el 10è acte d’investidura de nous 
confrares. El pregó va anar càrrec de l’escriptora 
i periodista Empar Moliner, investida confrare de 
mèrit. La celebració va culminar amb un sopar 
a l’escola d’Hoteleria Joviat a càrrec dels cuiners 
dels Fogons del Bages.
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Més de 5.000 alumnes d’escoles de música de 
Catalunya i Balears van realitzar 100 concerts 
simultanis en la vuitena edició del festival Simfònic. 

Aquesta edició va comptar amb l’apadrinament 
del grup Barcelona Gospel Messengers, prota-
gonista del videoclip de presentació del festival. 

La cançó Oh Happy Day! va sonar de forma 
simultània en 8 concerts que es van realitzar a 
Manresa.  

Els espais i els conjunts que van cantar a Manresa 
van ser: Escola Municipal de Música Cal Moliner 
de Sallent (auditori de l’Ateneu les Bases), Lúpulus 
Ensembla (carrer del Balç), Aula de Sons (Espai 
Òmnium-D’Arrel), Voice Up! (Plaça Europa), Escola 
Municipal de Música Mestre Josep Maria Castella 
(Plana de l’Om), Espai Musical-Escola de Música 
(Restaurant Vermell), Esclat Gospel Singer (Sala 
Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu), Ad Libitum 
Escola de Música (pati del teatre Kursaal) i Esclat 
Música (Voilà! cafè-teatre). 

Festival Simfònic

Organitzador: Associació Simfònic 
i Manresa CCC2018

Assistents: 4.050

9/06/2018
Diversos espais
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MUR, Manresa Art Urbà és un projecte multidis-
ciplinari de creació artística, que busca noves 
vies de participació ciutadana a través de l’art i 
l’urbanisme. 

Durant gairebé dos mesos, diversos espais de la ciu-
tat, murs, places, façanes, portes, calçades, l’interior 
de l’Anònima... es van convertir en un laboratori 
de creació i d’expressió d’artistes multidisciplinars, 

sota la mirada incipient dels ciutadans que veien 
com l’espai públic es transformava en una gran ex-
posició d’art urbà, de la qual ells n’eren expectadors 
privilegiats. La ciutat va quedar plena de traces 
d’autor, de signifi catius encontres de llenguatges 
i disciplines creuades (grafi tti, pintura, ceràmica, 
fotografi a, gravat, poesia, narració, escultura...), 
en una clara voluntat de reivindicar l’art urbà 
més enllà del muralisme. 

MUR, Manresa Art Urbà

Organitzadors: Manresa CCC2018, 
Murs Plàstics i Associació Stallow
Localització: Assistents: 1.920

Del 12/06 al 28/07/2018
Centre Històric, Mercat Puigmercadal,  
L’Anònima, Exterior del Congost
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Es va comptar amb la intervenció de diversos artis-
tes de renom, tant locals com internacionals, 
que van deixar la seva empremta efímera per 
la ciutat:  Aryz, Void, Ana Langeheldt, Mohamed 
L’Ghacham, Berni Puig, Elara Elvira, Elsa Guerra, 
Claudia Carbajal, Montserrat Riu.

El projecte, a més, va oferir diverses exposicions 
(Retrats, de la fotògrafa Eva Bozzo, Caricatures 
Culturals, de Marc Martines...); el debat obert 

titulat “Creació i conservació de l’art urbà”, amb la 
intervenció dels artistes participants; i va oferir un 
parell de performances creatives participatives:
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la coneguda construcció de “La Città infinita”, 
per a infants que va tenir lloc a l’interior de 
l’Anònima; i Gravats XXL, una sessió d’estampa-
ció de gravats gegants al carrer organitzada pel 
Cercle Artístic, que després van ser exposats al 
seu local. A més, Manresa es va sumar a la ini-
ciativa Poesia Positiva i es va exposar art poètic 
als passos de vianants i als murs amb la intenció 
de transformar el carrer en una font d’inspiració.

També dins del Projecte Mur, la regidoria de Jo-
ventut, en el marc del programa Manresa Jove, 
va anar organitzant diverses activitats, com ara 
el projecte “Planta’t a Icària”, en què l’artista 
Susanna Ayala, amb l’ajut d’un grup de joves, va 
donar color a les persianes del Casal de Joves 
La Kampana. Igualment, durant el festival de 
cultura urbana Stalow Fest, es van fer diverses 
activitats vinculades a la cultura urbana, entre 
les quals hi havia l’elaboració de grafittis, que 
també estaven incloses en el projecte MUR.

Dins de la programació de Manresa Jove i Mur, 
també va tenir lloc “Construïm mirades”, un taller 

fotogràfic a càrrec dels fotògrafs manresans Oriol 
Segon i Marta Garcia, a l’Espai Jove Joan Amades.

El projecte MUR Manresa Art Urbà va ser creat 
en el marc de la Capitalitat Cultural amb 
l’objectiu d’obrir un nou espai d’expressió artís-
tica per promoure l’eclosió de nous llenguatges 
lligats a l’anomenada ‘cultura urbana’. Es pretenia 
dinamitzar i regenerar l’ús d’espais del munici-
pi desconeguts o poc transitats, utilitzant l’art 
urbà com a mitjà d’integració social. La idea era 
dotar de valor espais urbans en procés de degra-
dació urbana al Centre Històric i l’apropiació social 
de l’espai públic com a escenari d’expressió i difu-
sió artística.

MURS va afavorir formes d’expressió artística des-
tinades a la joventut, que normalment troben 
el seu espai al marge de les institucions i equi-
paments culturals, per explorar noves vies de 
participació i de sensibilització cultural i artística. 
I, des del punt de vista de promoció de la ciutat, 
es volia afegir un nou centre d’interès cultural 
per atraure nous visitants. 
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Macroescape era un joc intel·ligent on s’havien 
de resoldre, contra rellotge, una sèrie d’enig-
mes, seguint unes pistes, per aconseguir l’ob-
jectiu però de forma multitudinària.  

Amb motiu de la capitalitat cultural, Manresa 
va organitzar una sessió d’aquest popular en-
treteniment, però de grans dimensions. La Ma-
croescape, ideada per l’empresa Cocolisto, es va 

fer a la Plaça Major. L’activitat anava adreçada a 
joves d’entre 14 i 35 anys, el segment de pobla-
ció més interessat per les escape room.

La temàtica de la macroescape va girar al vol-
tant de Manresa. El personatge de la iaia Pepita 
va necessitar l’ajuda dels joves de la ciutat per 
salvar alguns edifi cis i monuments que estaven 
desapareixent.

Organitzador: Cocolisto i Manresa 
CCC2018

Assistents: 300

Macroescape

16/06/2018
Plaça Major
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Coincidint amb el seu 50è aniversari, la Universitat 
Catalana d’Estiu va estrenar seu a Manresa.

La celebració de la primera Universitat Catalana 
d’Estiu a Manresa, coincidint amb l’any de la Capi-
talitat Cultural de la Ciutat, és fruit de la 
col·laboració amb l’Associació de Professionals 
Sèniors al Servei del Territori ‘Gest!’, entitat impul-
sora del projecte, que ha comptat amb el suport 
de l’Ajuntament de Manresa.

La UCE té per objectiu ser un punt de trobada, 
arrelat al territori dels Països Catalans, des d’on con-
tribuir a vitalitzar alguns aspectes del pensament 
català sobre problemes contemporanis.

Les classes s’impartien a l’institut Lluís de Peguera 
–coincidint amb el amb el seu 90è aniversari–; 
l’Espai Plana de l’Om, acollia les activitats de tarda
(debats, taules rodones, cine- fòrum, ...) i la plaça 
Major, les festives de la nit.

Organitzador:  UCE, Gest 
i Ajuntament de Manresa 
Assistents: 6.604

Del 5 al 10/07/2018
Institut Lluís de Peguera, 
Espai Plana de l’Om, Plaça Major

Universitat Catalana d’Estiu
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El Parc de Puigterrà de Manresa va ser l’escenari 
escollit per estrenar l’obra ‘Tot va bé, si acaba 
bé’, de William Shakespeare a càrrec de la companyia 
teatral Parking Shakespeare.      

La companyia, amb alguns components manresans, 
ja fa deu anys que representa comèdies de Sha-
kespeare al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona. 

La capitalitat cultural de Manresa va ser el marc 
propici per presentar l’estrena absoluta d’aques-
ta producció. 

Organitzador: Manresa CCC2018 
Assistents: 950

14 i 15/07/2018
Parc de Puigterrà

Tot va bé, si acaba bé 
Parking Shakespeare
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Recreació de l’espectacle Manes amb dues 
representacions a les instal·lacions de l’Edifi ci 
de l’Anònima. Aquest esdeveniment, organitzat 
per l’Ajuntament de Manresa, va formar part de 
la programació de Manresa Capital de la Cultura 
Catalana 2018. 
Manes és una producció de teatre físic dels anys 
90 que va fer una gira de prop de 250 represen-
tacions per tot el món. 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. La Fura dels Baus més 
animal. Un retorn a l’instint, a l’ésser humà, a 
l’animal, a la persona.

Organitzadors: La Fura dels Baus, 
Manresa CCC2018

Assistents: 300

27 i 28/07/2018
Fàbrica de l’Anònima

‘Manes’, la Fura dels Baus
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L’exposició ‘De París a Nova York. Gravats de la 
col·lecció Gelonch Viladegut’, del col·leccionista i 
comissari Antoni Gelonch, presentava una selecció 
de gravats de mitjans del segle XIX fi ns a fi nals 
del segle XX amb l’objectiu d’il·lustrar l’evolució 
del gravat com a llenguatge i com a tècnica utilit-
zada pels artistes del moment. A més, apropava el 
visitant al context històric dels moviments artístics 
més destacats d’aquest període, caracteritzat per 
una revolució permanent de l’art, i per la transició 
del centre de creació artística i del mercat de 
l’art de París a Nova York, la nova capital artística 
del segle XX. 

La mostra incorporava també una mirada i una 
lectura personals, les del mateix col·leccionista, 

que per endinsar-nos en els grans artistes, vinculats 
principalment a la pintura, i descobrir-nos com 
utilitzaven el gravat com a via per difondre la 
seva obra i ampliar les expectatives de mercat. 
L’exposició va comptar, a més, amb algunes accions 
encaminades a fer més accessibles els continguts 
a col·lectius amb difi cultats sensorials, amb l’objec-
tiu de fomentar l’accés a la cultura i als museus 
locals.

L’acte inaugural, el 23 d’agost, va incloure una 
presentació a càrrec d’Antoni Gelonch Viladegut, 
comissari i col·leccionista amb l’assistència de 
l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora 
de Cultura, Anna Crespo. 

De París a Nova York, 
Gravats de Gelonch Viladegut

Organitzadors: Oficina de Patrimoni 
Cultural de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona,
Col·lecció Gelonch Viladegut, Museu Comarcal 
del Bages i Museu Abelló de Mollet del Vallès
Assistents: 3.754

Del 23/08 al 28/10/2018
Centre Cultural el Casino
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En motiu del 25é aniversari de la seva fundació, 
la Colla Castellera Tirallongues va organitzar una 
exposició amb imatges, vídeos i objectes repre-
sentatius adquirits al llarg d’aquests anys d’història.

També es va realitzar una mostra sobre la Tríada 
de Torres Humanes, amb la fi nalitat de promo-
cionar i difondre les diferents maneres de fer torres 
humanes que podem trobar als Països Catalans: 
els castells, els falcons i les muixerangues.

La diada castellera a la Plana de l’Om es va realitzar 
a càrrec dels Castellers de Terrassa, els Borde-
gassos de Vilanova i la Colla Castellera Tirallongues
de Manresa. Com sempre, no va faltar la tradicional 
cercavila pels principals carrers places de Man-
resa. Abans, però, a la Plaça Major, hi va haver 
la Tronada Manresana, on la Colla Castellera Tira-
llongues també va participar amb els Falcons de 
Barcelona i amb La Torrentina, la Muixeranga 
de Torrent.

A la Plaça Europa, després dels balls populars, 
es va realitzar una exhibició de les tres formes 
de torres humanes; els castells, els falcons i les 
muixerangues. Una demostració que va aportar 
al públic assistent encara més informació sobre 
aquestes tres maneres de fer torres humanes als 
Països Catalans.

Organitzador:  Colla Castellera Tirallongues
i Manresa CCC2018

Assistents: 500

Del 25 al 27/08/2018

Sala d’exposicións de la Plana de l’Om

Tríada de Torres Humanes
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El Festivalet de Circ va sorgir en el marc de 
la Capitalitat, amb l’objectiu d’apropar el circ a 
la ciutadania i, al mateix temps, enriquir el teixit 
artístic del circ per a locals i forans, artistes i es-
pectadors. Més de 10 actuacions de temàtiques 
variades de diferents companyies van omplir 
el Centre Històric de la ciutat. Petits i grans estaven 
convidats a participar i a gaudir dels espectacles.

El Festivalet de Circ va néixer amb voluntat de 
convertir-se en un projecte cultural amb continuï-
tat, un camí cap a la innovació, el compromís 
i l’esperança, ampliant horitzons per seguir gaudint 
de l’espectacle amb l’objectiu de promoure el circ 
i les arts escèniques a la ciutat de Manresa, com 
a motiu de trobada, d’intercanvi i de cohesió 
social. A la vegada es proposava, cosa que va 

Organitzadors: La Crica 
i Manresa CCC2018
Assistents: 5.388

Del 31/08 al 2/09/2018 
Centre Històric, Mercat Puigmercadal,  
Edifici de L’Anònima, Exterior del Congost

Festivalet de Circ 
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aconseguir, generar coneixements artístics i pro-
fessionals en benefici del sector, de la cultura, 
de la ciutat i de la comarca, a més de generar 
sinergies amb altres entitats de Manresa i entre
els ciutadans, així com dinamitzar zones del Centre 
Històric com a espais escènics del festival.

Amb aquesta finalitat es van proposar tota mena 
d’espectacles, tant d’artistes professionals com 
de companyies amateurs. També va ser important 
el vessant formatiu, atès que es va implicar als 
alumnes de La Crica en una activitat d’àmbit 
més professional, ja fos actuant, fent regidories, 
o muntatges i desmuntatges d’estructures.



76

Un espai de refl exió i de debat perdurable i par-
ticipatiu, de la mà de professionals, acadèmics, 
comunicadors i pensadors de reconegut prestigi, 
tant nacional com internacional, interactuant 
conjuntament amb agents, institucions, entitats 
i personalitats locals. La seva mirada externa 
juntament amb la nostra mirada interna per revi-
sar, reinventar, remirar, capgirar, pensar, valorar, 
qüestionar, avançar... mitjançant unes ponències 
escèniques compartides i obertes a tothom per 
esdevenir una ciutat amable i culta.

El marc de la capitalitat cultural oferia ponts 
de connexió i diferents opcions per enllaçar 
valors humans o socials molt nostres i de ciutat. 
Per això va néixer aquest espai de refl exió
amb la cultura des d’una altra mirada.

Valors compartits quotidianament com a comunitat, 
entenent la cultura com un motor i un segell de 
transformació que es manifesta en tots els àmbits 
de les nostres accions. Se’n van triar cinc per a les 5 
primeres ponències d’agost a desembre de 2018.

Organitzador: Manresa CCC2018 
Assistents: 4.050

30/08,  20/09, 11/10, 29/11 i 13/12/2018
Teatre Conservatori, Teatre Kursaal

La Cultura 
des d’una altra mirada
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La companyia de comediants La Baldufa va crear 
un espectacle per a nens, però en què els adults 
també poguessin gaudir.  

‘Mon pare és un Ogre’ és un espectacle teatral 
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 arribarà a emocionar. Parla sobre el bé i el mal, 
sobre la maldat dels bons i la bondat dels dolents, 

el càstig, la culpa, la solidaritat, la justícia. 
Un viatge al país dels ogres, un cant a l’espe-
rança. 

Un muntatge que es va representar en tres ses-
sions: una destinada a alumnes de secundària, 
una altra oberta al públic en general (totes dues 
al teatre Conservatori), i una tercera al centre 
penitenciari Els Lledoners a Sant Joan de Vi-
latorrada.

Mon Pare és un Ogre

Organitzadors: Manresa CCC2018 
i Serveis territorials de la Catalunya Central 
(Departament de cultura de la Generalitat 
de Catalunya)

Assistents: 460

Teatre Conservatori
Data: 21 i 22/09/2018
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Coincidint amb el vintè any d’exposició de Diorames 
i del Pessebre Monumental a Manresa, el Grup 
Pessebrístic de Manresa va acceptar l’encàrrec 
de la Federació Catalana de Pessebristes d’organit-
zar a la ciutat de Manresa la 48a Trobada Nacional 
de Pessebristes de Catalunya i Balears. Pessebres 
tradicionals de suro i molsa, de cartó i/o paper, 
així com altres més artístics en guix, o diorames 
moderns amb nous materials, han donat continuïtat 
al Pessebrisme a Manresa fi ns als nostres dies. 

Afi ció que ha gaudit, en el temps, de notables 

artistes en aquest art i, sobretot, en el Concurs 
iniciat per la V.O.T. Franciscana l’any 1922, que es 
va anar celebrant amb més de 100 participants, 
fi ns al Nadal de 1935. 

Entre els actes commemoratius, es van poder con-
templar una cinquantena de diorames al claustre 
de la Seu i dos de monumentals als baixos de 
l’ajuntament. També hi va haver una petita 
mostra de cultura popular amb la participació 
dels Gegants de Manresa i una petita demostració 
del Correfoc.

Organitzadors: Grup Pessebrístic 
de Manresa i Manresa CCC2018

Assistents: 700

30/09/2018
Cova de Sant Ignasi, Ruta Modernista, 
Basílica de Santa Maria de la Seu, 
Ajuntament de Manresa i Palau Firal

Trobada de Pessebristes
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Organitzador: Ajuntament de Manresa 
i les entitats locals de Cultura Popular
Assistents: 833 primària / 370 secundària

De l’1 al 10/10/2018
Centres eduactius: Bages, Muntanya del 
Drac, La Sèquia, Pare Algué, Sant Ignasi, 
Ítaca, La Salle, Vedruna, Joviat, Manresa 
Sis, FEDAC, Oms i de Prat

Seguint l’exemple iniciat per la ciutat de Vic 
quan va ser Capital de la Cultura, Manresa es va 
sumar a la iniciativa de fer especial incidència en 
la promoció de la cultura popular i les entitats 
locals que la promouen en els centres educatius. 

Una part del ‘fer ciutat’ passa per l’empodera-
ment i la participació en el teixit associatiu que 
promou el calendari festiu. És així com es va 
iniciar un programa conjunt entre les regidories 
de cultura i d’educació, per donar a conèixer en 

els centres educatius determinats aspectes de la 
cultura popular catalana, la seqüència del calen-
dari festiu Manresà, les fi gures del bestiari propi 
de la ciutat i les diferents entitats locals.

El primer pas del projecte va ser convidar les enti-
tats de cultura popular a editar un llibret conjunt, 
en format digital, per explicar en què consisteix 
la seva activitat, objectius, tipus d’actuacions i els 
programes de formació que tenen per eixamplar 
les bases. Al mateix temps que se les ajudava a fer 

Promoció de la Cultura 
Popular i de les entitats 
locals als centres educatius
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una aproximació pedagògica de la seva activitat 
formativa per poder-la ofertar a les escoles.

L’edició d’aquest catàleg va comptar amb la col·la-
boració i participació de 18 entitats: Colla Castellera 
Tirallongues, Manrússia Van de Pal, Xàldiga Taller 
de Festes, Geganters de Manresa, Geganters i 
Grallers del Poble Nou de Manresa, Agrupació 
Cultural del Bages, Associació per la Dansa Estu-
di Folk, Casal Cultural Dansaires Manresans, Grup 
de Dansa Cor de Catalunya, Grup Sardanista Din-
tre el Bosc, Cobla Ciutat de Manresa, Unió Musical 
del Bages, Escola Coral de l’Orfeó Manresà, Coral 
Infantil Escodines i Escola de Música de les Esco-
dines, Casal Familiar Recreatiu / Fundació Cultura i 
Teatre, Associació Cultural Casa d’Andalusia a Man-
resa, Armats de Manresa i Miquelets de Catalunya.

El llibret es va penjar al web de l’Ajuntament i al 
de Manresa Cultura i es va fer arribar als centres 
de Recursos Pedagògics del Bages, a les Bibliote-
ques, a l’àmbit de l’educació no formal i a les es-
coles i instituts de Manresa i de la comarca, com 
un recurs pedagògic més de l’oferta formativa.

Així mateix, per arrencar el projecte, l’Ajuntament 
va oferir cinc tallers gratuïts als centres educatius 
de la ciutat per dur la cultura popular a les escoles. 
El resultat va ser encoratjador tant pel nombre de 
centres que van demanar tallers, 9 de primària i 
5 de secundària, com per la diversitat de parti-
cipants, molts dels quals era la primera vegada 
que entraven en contacte amb aquest món. 

L’èxit dels tallers va mostrar la viabilitat del projecte 
per enfortir les entitats i reclutar participants, però 
també per la seva capacitat de socialització i inte-
gració de la diversitat multicultural en el teixit local.

1203 alumnes de 14 centres diferents, van poder 
realitzar un dels quatre tallers proposats per 
l’ajuntament: el de construcció de Capgrossos, 
amb l’artista Txema Rico; el de Danses tradicionals 
catalanes, amb Maria Navarrete, especialista en 
balls de plaça i dances d’arreu; el taller de Castells, 
conduit per membres de la colla castellera Tirallon-
gues de Manresa i el de Percissió de carrer, amb 
el grup Batrakes (aquest darrer, només per alum-
nes dels instituts).
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Cada any els monuments i equipaments patrimo-
nials d’arreu d’Europa obren les portes per celebrar 
les Jornades Europees del Patrimoni. Des de Manresa 
ens vam sumar a la celebració amb diverses activitats. 

Manresa compta entre el seu patrimoni industrial 
amb la fàbrica de riu més antiga de Catalunya 
que encara conserva les seves característiques 
originals. Es tracta de Can Miralda, coneguda po-
pularment com la Fàbrica dels Panyos, que va ser 
construïda entre 1818 i 1820. 

Can Miralda és un edifi ci emblemàtic, representatiu 
de l’època de la primera industrialització a Cata-
lunya i que té un reconegut prestigi internacional. 
Per aquest motiu es va fer una visita guiada dins 
d’una zona habilitada de la fàbrica.

En el marc de les JEP, es va organitzar una exposició 
de fotografi es, una jornada lúdica amb contes, 
música i visites a la fàbrica i unes Jornades tècni-
ques, amb el títol ‘200 anys dels Panyos, símbol 
de la Revolució Industrial’, al Museu de la Tècnica 
de Manresa, amb intervenció d’arquitectes i his-
toriadors per explicar i entendre la importància 
de la fàbrica en la revolució industrial catalana.
És un espai arrelat a la memòria dels manresans 
que al llarg dels anys s’ha intentat conservar. 
Se n’ha fet la rehabilitació de la coberta però, 
malgrat tot, encara és un espai per recuperar. 

Organitzadors: Parc de la Sèquia, 
Manresa CCC2018, AMCTAIC, Col·legi 
d’Arquitectes (Demarcació Comarques Centrals), 
Col·legi d’Enginyers Industrials (Demarcació Catalunya 
Central), Centre d’Estudis del Bages, Museu de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya, AADIPA, Fundació Turisme 
i Fires de Manresa, Manresa CCC2018

Assistents: 500

Del 6 al 14/10/2018
Museu de la Tècnica de Manresa, 
Fàbrica dels Panyos

200 anys 
de la Fàbrica dels Panyos
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Germinat durant la preparació de l’espectacle PAS 
(espectacle inaugural de Manresa CCC2018) i madurat 
en els mesos posteriors, Càntara és el quart recull 
poètic de Sònia Moya. ‘Càntara’ és també el nom 
de l’espectacle que comparteix amb María Di Pace, 

música, compositora i productora bagenca d’ori-
gen argentí. L’actuació va tenir lloc a la Sala Gòtica 
de La Seu amb melodies especialment compostes 
per a l’espectacle, que es va estrenar al Tocats de 
Lletra en el marc de MCCC18.

Organitzadors: Manresa CCC2018
Localització: Assistents: 100

28/10/2018

Basílica de la Seu

Càntara,
Sònia Moya i María de Pace
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‘Unity – 400 veus per la Pau’ va ajuntar en un escenari 
400 veus cantant compartint amb tothom l’energia 
i el positivisme que desprèn una música tan visce-
ral i emocional com és el gòspel amb un missatge 
clar d’unitat i connexió entre les persones siguin 
quines siguin les seves creences, procedència o 
qualsevol altre factor.

Al llarg de tot el dia es van fer activitats de les quals 
tothom en podia gaudir. Aquestes van consistir 

des d’un taller obert a la ciutat, fi ns a una sessió 
d’improvisació col·lectiva conduïda per Ramon 
Escalé, o uns moments de recolliment i tranquil·litat
en un Sunday Service conduït per Lurine Cato, 
cantant de gòspel britànica, tot en el marc d’una 
fi ra on s’hi podia trobar tot allò que envolta el món 
del gòspel a casa nostra: paradetes amb tota mena 
de merchandising dels cors participants, tallers 
mòbils, fotografi a, vestuari, maquillatge d’escenari 
i tota mena de sorpreses.

Unity- 400 veus per la pau

Organitzadors:  Esclat Gospel Singers 
i Manresa CCC2018
Assistents: 500

28/10/2018
Parc de la Seu, Basílica 

de la Seu i Escola Joviat
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L’exposició Caputxetes vermelles va oferir la pos-
sibilitat de gaudir d’una selecció de llibres i objectes 
de la col·lecció de Carme Faro, mestra de professió. 
A l’exposició s’hi van trobar més d’un centenar 

de caputxetes vermelles en més de 20 idiomes 
així com objectes que giren al voltant de la fi gura 
d’aquest personatge com ara titelles, jocs, joguines 
o disfresses.

Exposició 
Caputxetes Vermelles

Organitzador: Biblioteca Ateneu les Bases
Assistents: 4.050

Biblioteca Ateneu Les Bases 
Data: Del 5 al 30/11/2018
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La proposta consistia en una immersió musical 
a la Capella de Música de la Seu, entitat amb 
més de 400 anys d’història, arrelada a la basílica 
i a la ciutat de Manresa. 

L’espectacle va ser una immersió musical i con-
ceptual sobre la Capella i un concert íntegrament 
de peces creades per a ella. ‘Passat i present de 
la Capella de Música de la Seu’ va ser una ocasió 
única per conèixer la formació que fa més de 4 

segles que aporta música a la Seu, joia del patrimoni 
històric de Manresa. 

La Capella, sota la batuta de la directora Mireia 
Subirana, va interpretar un repertori d’obres de 
compositors manresans que pertanyen a l’Arxiu 
de Manuscrits Musicals de la Capella de Música 
de la Seu.  Montserrat Lladó va ser la pianista de 
la vetllada i la musicòloga Glòria Ballús va comen-
tar les peces.

Organitzadors: Basílica de la Seu 
i Manresa CCC2018 

Assistents: 140

Basílica de la Seu
10/11/2018

Passat i present de 
la Capella de Música de la Seu
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Trobada anual, que reuneix professionals del món 
antic de diverses disciplines (historiadors, arque-
òlegs, fi lòlegs, museòlegs, etc.) que van exposar 
els seus treballs sobre el coneixement del passat.

El Fòrum Auriga està organitzat per la revista 
de divulgació de món clàssic que porta el mateix 
nom del conductor de carros grec, Auriga, i se cele-

bra sempre a les capitals de la cultura catalana. 
La fi nalitat de les trobades és construir un diàleg 
multidisciplinari sobre el llegat grecoromà a 
Catalunya.

La jornada del dissabte es va dedicar a les ponèn-
cies i comunicacions a l’auditori de la Plana de 
l’Om i la del diumenge a fer una visita al territori.

Organitzadors: Revista Auriga i Manresa 
CCC2018
Assistents: 80
 

Espai Plana de l’Om
10 i 11/11/2018

Forum Auriga
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El bestiari popular català és el nom que rep el 
conjunt de fi gures que representen animals reals 
o fantàstics que són exhibits en les festes locals 
de Catalunya en processons, cercaviles, balls, etc.

Els actes organitzats amb motiu de la Capitalitat 
Cultural van consistir en cercaviles i ballades de 
les fi gures i un acte de lliurament dels premis 
BEST, al teatre Conservatori. Hi van participar 

més de 15 associacions i un miler d’espectadors
i participants. L’Agrupació del Bestiari Festiu i Po-
pular de Catalunya és una associació de l’àmbit
catalanoparlant que representa el ‘Món del Bes-
tiari’. Es va fundar el 24 de novembre de 1996 
amb l’objectiu de proveir els grups d’ajuda tècnica 
i informació, i també de plataforma per la recerca 
i canals de comunicació dels creadors, comis-
sions i usuaris.

Organitzadors: Agrupació del Bestiari 
Festiu i Popular de Catalunya i Xàldiga

Assistents: 1.000

24 i 25/11/2018

Centre Històric

Festivitas Bestiarum
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Organitzadors: Manresa CCC2018
Assistents: 150
 

15/12/2018
Saló de Sessions 
de l’Ajuntament de Manresa

Cloenda institucional

L’acte institucional de cloenda de la Capitalitat 
es va celebrar al Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment de Manresa, i va comptar amb l’assistència 
del Molt Honorable President de la Generalitat, 
Quim Torra, acompanyat de la consellera de Cul-
tura Laura Borràs.

La tarda va començar amb l’arribada del Presi-
dent a l’Ajuntament on l’alcalde de la ciutat, Va-
lentí Junyent, el va convidar a signar en el Llibre 
d’Honor de la Ciutat. Signatura que va encetar 
un nou exemplar del Llibre, encapçalat per una 
litografi a de l’artista manresana Lourdes Fisa. 

Tot seguit va tenir lloc l’acte institucional, al Saló 
de Sessions del consistori. Presidit per un gran 
pont, com els que van estar presents durant tot 
l’any per tota la ciutat, i conduït per l’actor i di-
rector teatral manresà David Pintó, l’acte va in-

cloure les intervencions artístiques del músic Lli-
bert Fortuny i de la ballarina Nàdia Pesarrodona. 

Durant l’acte, també es va escenifi car el relleu de 
la capitalitat. L’alcalde de Manresa, Valentí Jun-
yent, va traspassar el testimoni al paer en cap de 
Cervera, Ramon Royes, que en la seva interven-
ció també va senyalar com la cultura és clau per 
aconseguir més cohesió social.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa,
va fer la intervenció inicial, basada en els versos 
i fragments d’autors de la literatura catalana 
reproduïts en les postals literàries editades per 
la Institució de les Lletres Catalanes. Crespo va 
parlar dels ponts creats entre disciplines i entre 
generacions amb el conjunt d’actes de la capi-
talitat, en referència al lema “ponts de Cultura” 
que va inspirar l’esdeveniment.  
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Lux mundi va ser un espectacle lumínic musical 
creat, exclusivament, per a vestir de llum i so 
l’interior de la Col·legiata Basílica de Santa Maria 
de Manresa (la Seu). Un concert de llum que va 
fer un homenatge al temple manresà creant un 
espai immersiu on els espectadors podien viure 
una experiència sense precedents a la ciutat, 
envoltats en un aclaparador univers de llums i 
sons. Lux Mundi és una reinterpretació moderna 

del miracle de la Llum i va ser l’acte de cloenda de 
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018.

Una coreografi a amb il·luminació i música sin-
cronitzades per crear sensacions hipnòtiques 
tot contemplant l’arquitectura del temple. Lux 
Mundi va omplir de llum la nau gòtica tot remar-
cant a l’espectador els seus detalls més importants 
perquè es fi xés en l’arquitectura de la nau.

Organitzadors: Manresa CCC2018
Assistents: 5.500

15 i 16/12/2018
Basílica de la Seu

Lux Mundi
Acte de Cloenda



Memòria MCCC18
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Lux mundi va ser un espectacle lumínic musical 
creat, exclusivament, per a vestir de llum i so 
l’interior de la Col·legiata Basílica de Santa Maria 
de Manresa (la Seu). Un concert de llum que va 
fer un homenatge al temple manresà creant un 
espai immersiu on els espectadors podien viure 
una experiència sense precedents a la ciutat, 
envoltats en un aclaparador univers de llums i 
sons. Lux Mundi és una reinterpretació moderna 
del miracle de la Llum i va ser l’acte de cloenda de 
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018.

Una coreografia amb il·luminació i música sin-
cronitzades per crear sensacions hipnòtiques 
tot contemplant l’arquitectura del temple. Lux 
Mundi va omplir de llum la nau gòtica tot remar-

cant a l’espectador els seus detalls més importants 
perquè es fixés en l’arquitectura de la nau.

Les projeccions lumíniques també sortien cap 
a l’exterior del temple, a través del rosetó i dels
vitralls, que, com és essencial en l’art gòtic, transfi-
guraren els colors i la llum, però en aquest cas 
ho feien en les dues direccions, cap a dins i 
cap a fora de l’edifici.

L’esdeveniment va ser pensat per a tots els públics 
i oferia una mirada diferent d’aquest edifici his-
tòric. L’espectacle, de 15 minuts, va permetre 
gaudir de música en directe de músics de vent, 
reforçada amb sons electrònics.
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‘Refugiar-se’ és un espectacle que es va organitzar 
en el marc de la capitalitat cultural, amb la voluntat 
de recordar els fets tràgics que va viure la ciutat 
ara fa 80 anys. Aquests actes tenien l’objectiu 
d’homenatjar ‘les, com a mínim, 35 víctimes dels 
bombardeigs, i reivindicar també aquest espai 
del refugi’.

L’espectacle es va celebrar al refugi antiaeri del 
Grup Escolar Renaixença. 25 minuts de durada 
que van incloure dansa, música, pintura i poesia, 
en un recorregut personal i artístic representat 
dins un refugi de guerra. La idea i la direcció de 
l’espectacle va anar a càrrec de Quim Moya i va 
comptar amb la participació de Maria Ribera, 
Mònica Vergés i Laura Bataller (moviment i cos), 
Sònia Moya (poesia), Àlex Reviriego (música), 
Èric Casassayas (llums) i el mateix Quim Moya 
(pintura en directe).

La posada en escena transitava per dins les sales 
del refugi antiaeri del Renaixença on, a través d’un 
ritual, es podia viure una oportunitat de transició 
entre la pèrdua i el reconeixement. El fi l con-
ductor eren els diferents moments del procés 
de pèrdua que transitaven entre el moviment, la 
paraula, la música i les arts visuals. 

‘Refugiar-se’ és una refl exió sobre la pressió de 
no poder afrontar la gestió emocional dels fets 
tràgics, un esforç per tancar ferides, tant en 
l’àmbit personal com col·lectiu. Una forma de vi-
sualitzar la pèrdua i intentar gestionar l’acceptació 
per viure en plenitud. En conclusió, una oportunitat 
per guarir el dolor que ens humanitza a partir de 
la recerca de la bellesa de l’horror.

Organitzadors: Associació Memòria 
i Història de Manresa i Manresa CCC2018 
Localització: Assistents: 300

22 i 23/12/2018
Refugi del Grup Escolar Renaixença

Refugiar-se
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Durant la Guerra Civil, l’aviació franquista, ajudada 
per les de Hitler i Mussolini, va executar bombar-
deigs sistemàtics contra una població civil indefensa, 
que van provocar més de 5.000 morts a Catalunya. 
Manresa va ser bombardejada el 21 de desembre 
de 1938 i el 19 de gener de 1939. Les accions van 
provocar la mort d’un mínim de 35 persones. 
El 24 de gener les tropes franquistes van entrar 
a la capital del Bages.

Amb motiu del 80è aniversari d’aquests fets, per 
seguir amb els actes commemoratius organit-
zats per l’Ajuntament de Manresa i l’Associa-
ció Memòria i Història de Manresa, es va dur a 

terme l’exposició ‘I la mort va caure del cel. 80 
anys dels bombardeigs franquistes a Manresa’, i la 
mostra va entrar en el programa de la capitalitat. 
L’exposició, de caràcter innovador, dedicava un 
record especial a les 35 víctimes mortals que es 
van produir i es va poder visitar al refugi antiaeri 
del Grup Escolar Renaixença fi ns al 3 de març. 
El comissariat de l’exposició estava format per 
Joaquim Aloy, Pep Castilla, Pep Corral, Conxita 
Parcerisas i Teresa Torra, membres de l’Associació 
Memòria i Història de Manresa. La documentació 
històrica va anar a càrrec de Pere Gasol i Joaquim 
Aloy. El disseny i la producció són de L’Arada 
creativitat social.

Organitzadors: Associació Memòria 
i Història de Manresa i Manresa CCC2018 

Assistents: 3.050

Del 18/01 al 3/03/2019

Refugi del Grup Escolar Renaixença

I la mort va caure del cel 
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Espais 
 i equipaments

Una de les voluntats de la capitalitat cultural va  
ser diversifi car els espais per a activitats. Es va 
procurar que la programació tingués en compte 
de situar-les, o pensar-les, per a llocs diferents. 
La capitalitat havia de servir per descentralitzar 
una mica l’oferta cultural, sortir una mica del centre 
i reforçar els barris i els espais poc coneguts. 

Es van demanar propostes que permetessin posar 
en valor i/o donar més empenta a equipaments ja 

existents i d’altres que experimentessin amb espais 
nous o inusuals que es volien dinamitzar per augmen-
tar l’espectre i crear nous hàbits.

En defi nitiva, aquesta programació extraordinària 
també havia de servir per mostrar espais desco-
neguts i per fer que el públic descobrís nous racons 
de la ciutat. 

Per barris, la distribució d’espais va ser la següent:

Pont Nou
Fàbrica dels Panyos
Plaça dels Panyos
Escola Joviat
Casal La Nostra Llar 

Carrer Francesc Moragas
Passeig del Riu
Voilà! Cafè-Teatre
Llera del Riu Cardener
Carrer de la Llum

Espai Rubiralta
Escola FEDAC Manresa

Torre del carrer Sobrerroca
Edifi ci de l’Anònima
Plaça Sant Domènec
Carrer Sant Miquel
Plaça Europa
Parc de la Seu
Capella del Pou de la Gallina
Pont de la Reforma
Centre Artístic
Carrer Barreres
Teatre Conservatori
Muralla de Sant Francesc
Muralla del Carme
Barlins Teatreria
Plaça Gispert
Carrer del Balç
Plaça Reforma
Placeta de la Mel

Cafè del Taller
Plaça Icària
Ludoteca Ludugurus
Espai La Plana de l’Om
Plana de l’Om
Plaça Major
Plaça del Carme
Basílica de la Seu
Conservatori Municipal 
de Música 
Passeig del Riu
Pont Vell
Casal de Joves La Kampana
Carrer Talamanca
Plaça Valldaura
Muralla Sant Domènec
Sala Els Carlins
Forn de pa Codina

Plaça Sant Ignasi Malalt
Plaça Milcentenari
Carrer Cap del Rec
Espai Òmnium Cultural
Mercat Puigmercadal
Plaça Serarols
Centre d’Interpretació
del Carrer del Balç
Espai Manresa 1522
Plaça d’Anselm Clavé
Plaça Fius i Palà
Carrer Sobrerroca
Carrer del Born
Plaça Milcentenari
Parròquia del Carme
Carrer d’Arbonés

cENTRE HisTÒRiccENTRE HisTÒRic

VALLDAURA
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Plaça Catalunya
Carrer Martí i Pol
Centre Cívic Selves i Carner

Parc de Puigterrà
Plaça Crist Rei
Biblioteca el Casino
Carrer Canonge Montanyà
Teatre Kursaal
Plaça de la Font de les 
Oques

Centre de Normalització Lin-
güística Montserrat
Institut Lluís de Peguera
Passeig Pere III
Centre Cultural el Casino
Refugi Grup Escolar 
Renaixença

Carrer Guimerà
Llibreria Parcir
Casa Lluvià
Plaça Porxada

Casal de les Escodines
Carrer Sant Bartomeu
Convent Santa Clara
Cova de Sant Ignasi

Museu Comarcal de Manresa
Sala exposicions Foto Art Manresa
Jardins de la Casa Internacional 
d’Espiritualitat

Museu de la Tècnica
Carrer Cintaires
Parc de Can Font
Escola Bages

Escola La Salle
Biblioteca Ateneu Les Bases
Centre de l’Aigua de Can Font
Parc de l’Agulla

Centre de Visitants del Parc 
de la Sèquia
Carretera de Santpedor
Escola Flama

Carrer Barcelona
Carrer de la Font del Gat
Avinguda Universitària

Antic escorxador de Manresa
Fundació Universitària del 
Bages

Avinguda de les Bases 
de Manresa

pLAÇA cATALUNYA – sALDEs

pAssEiG i RoDALiEs

EscoDiNEs

Escola La Salle Centre de Visitants del Parc 

cTRA. sANT pEDoR

poBLE NoU

pLAÇA cATALUNYA – sALDEs

pAssEiG i RoDALiEs

EscoDiNEs

cTRA. sANT pEDoR

poBLE NoU
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Hospital Sant Joan de Déu
Espai Jove Joan Amades
Plaça Pare Oriol

Carrer de l’Arquitecte 
Montagut
Carrer Sant Cristòfol

Escola Oms i de Prat
Escola Ítaca
Escola La Font

sAGRADA FAmÍLiA

Plaça de la Pau
Carrer Sant Cristòfol
Escola Oms i de Prat

Escola Ítaca
Escola La Font
Federació d’Associacions 
de Veins de Manresa

Stroika
Carrer Sallent

Carrer Font dels Llops

Avinguda Universitària (rotonda)

FoNT DELs cApELLANs

pUJADA RoJA – GUiX-coTs

sANT pAU

mióN – pUiGBERENGUER - poAL

Escola Muntanya del Drac
Institut Manresa Sis

pARE iGNAsi pUiG – EL XUp

sAGRADA FAmÍLiA

FoNT DELs cApELLANs

pUJADA RoJA – GUiX-coTs

sANT pAU

mióN – pUiGBERENGUER - poAL

pARE iGNAsi pUiG – EL XUp
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Dades
econòmiques
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