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Des del 19 al 28 d’agost, Manresa celebrarà la seva Festa Major, amb un 
programa amb actes pensats per a tots els públics. Cultura popular, 
concerts, balls, esports, gastronomia... ompliran els espais ja tradicionals 
i els nous.  

Com a principals novetats, cal destacar la incorporació de la plaça Gispert en la 
programació festiva. A la plaça Gispert hi haurà concerts i activitats infantils, 
com la finalització de l’espectacle Bicirc de Circ Xic, que començarà a la plaça 
de Crist Rei. Es potencia també la plaça Europa amb activitats per a públic 
familiar durant la tarda, i ballables dels anys setanta i vuitanta a la nit.  

Els horaris dels concerts de la Plana de l’Om i Manrusionica s’amplien i 
finalitzen a les 3 de la matinada. 

A nivell organitzatiu, aquest any es podrà recollir prèviament un tiquet amb 
l’hora de torn per a les Visites a la Manresa Desconeguda, i també hi haurà 
venda anticipada de tiquets per Tap’Antic, que amplia el nombre de locals 
participants. 

S’amplia l’espai per a persones amb mobilitat reduïda: a la plaça Major hi haurà 
un espai específic per a persones amb mobilitat reduïda, amb inscripció prèvia, 
per seguir diferents actes, i a la plaça Sant Domènec hi haurà una reserva 
d’espai preferent per a les persones amb dificultat de mobilitat.  

Es presentarà la nova sardana “la Llum que portes dins”, obra de Joan Làzaro.  

El Piromusical del Cor de Catalunya, al Parc de l’Agulla, el farà Pirotècnia 
Peñarroja, i comptarà amb sorpreses que es desvetllaran durant l’acte.  

Hotel Cochambre clourà la Festa Major, amb el tradicional Ball del Correfoc. 

Durant tots els dies de la Festa, es posarà l’accent en la sensibilització i 
prevenció del sexisme d’una banda, i en el consum responsable d’alcohol. Les 
barres exteriors als actes de Festa Major utilitzaran gots reutilitzables amb 
missatges de sensibilització davant el sexisme, el personal de les barres, i els 
Àngels de Nit rebran formació específica per detectar comportaments sexistes i 
com actuar per prevenir-los, i a la carpa Som.nit, a la Plana  de l’Om, es donarà 
informació, recursos i suport en aquests dos temes.  
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La imatge del programa d’enguany té dos protagonistes ben definits: l’Àliga 
de Manresa, que enguany commemora el seu 25è aniversari, i el cor, en 
representació de la marca “Manresa, cor de Catalunya”. 

 

La primera Àliga de Manresa està 
documentada l’any 1593. A partir de 
1861, no hi ha documentació sobre 
aquesta figura, fins que l’Associació 
Geganters de Manresa va decidir 
recuperar-la i va encarregar la seva 
construcció a Andreu Descals i Codina. 
La nova figura, de fusta, es va estrenar 
el 30 d’agost de l’any 1992, ara fa vint-i-
cinc anys.  

L’aniversari se celebrarà durant la 
Ballada de la Imatgeria de Manresa, diumenge 27 d’agost, amb la presència de 
l’Àliga de Girona.  

Està previst editar 40.000 programes, 4.000 programes de butxaca, i es 
col·locaran 260 banderoles en els principals carrers de Manresa.  

El programa, amb disseny i maquetació d’Anna Martí, s’editarà en format 
horitzontal. Els 40.000 exemplars es distribuiran a les bústies i llocs cèntrics de 
la ciutat durant els primers dies d’agost.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de premsa · Festa Major Manresa 2017 | 3 

El pregó 

El pregó institucional (dissabte 26, a 
les 12.30h) serà pronunciat per Antoni 
Bassas i Onieva. La tria del pregoner 
s’ha fet a proposta de la demarcació 
de la Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, i s’inclou 
dins l’Any Josep Maria Planes, 
periodista manresà assassinat l’estiu 
de 1936. 

Antoni Bassas es un professional de la 
comunicació amb una extensa 
trajectòria en diferents mitjans i ha 
rebut nombrosos premis i 
reconeixements al llarg de la seva 
carrera.  

L’acte finalitzarà amb la intervenció musical de l’Orfeó Manresà. 

Visites a la Manresa Desconeguda 

L’èxit d’anteriors edicions ha portat a una important novetat a nivell organitzatiu: 
es podrà recollir prèviament el tiquet amb l’horari de la visita, evitant llargues 
esperes. Els tiquets es podran recollir a l’Oficina de Turisme de Manresa (de 10 
a 14 h i de 17 a 19 h; diumenge i dilluns de 10 a 14 h), o en el moment de la 
visita. Aquesta opció estarà disponible per a les visites dels dies 22 i 23 
d’agost.  

Dimarts 22, de 17 a 20 h: Fa 125 anys, al Saló de Sessions 
de Manresa... Coneixerem com era la Casa Consistorial de 
Manresa en el moment de l’aprovació de les Bases de 
Manresa.  

Dimecres 23, de 17 a 20 h: Recorregut pels espais que configuren el carrer de 
Sobrerroca, el carrer principal de Manresa fa 125 anys. Una passejada per 
tines i cellers, un moli d’oli i la casa natal d’Oms i de Prat, que finalitzarà amb 
un tastet d’oli i productes de l’hora de la mà de productors locals.  

Dijous 24, de 17 a 20 h. Les visites surten fins a l’Oller del Mas, per conèixer la 
producció de vi en aquest històric celler. Hi haurà tres opcions per arribar-hi (el 
recorregut és d’aproximadament 8 km d’anada i tornada): en cotxe propi, en 
bici (sortida a les 17 h des de la plaça Reforma, amb acompanyament a càrrec 
de Mbici) o a peu (sortida a les 17.30 h, a la plaça Reforma, amb 
acompanyament a càrrec del CECB).  
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Cultura popular 

Les entitats locals són les protagonistes de l’apartat de cultura popular de la 
Festa Major, que presenta com a novetat la presentació de la nova sardana “La 
llum que portes dins”, composta per Joan Làzaro (manresà, compositor i antic 
capdanser del grup sardanista Dintre el Bosc). 

Els assajos previs a les actuacions dels grups continuen formant part del 
programa festiu. Es tracta d’una manera diferent d’acostar la important tasca 
que fan les entitats al públic: 

- Dilluns 21 d’agost, a les 20.15 h, a la plaça Sant Domènec: assaig 
casteller amb la Colla Castellera Tirallongues de Manresa 

- Dimarts 22 d’agost, a les 20.30 h, davant el local de la Colla de 
Geganters de Manresa (Casa Caritat): assaig amb les figures del conjunt 
geganter. 

- Dijous 24 d’agost, a les 20.30 h, a la plaça Major, assaig de la Mostra del 
Correfoc, amb Xàldiga.  

En la mateixa línia, dijous 24, de 18 a 20 h, la proposta Vine a conèixer les 
entitats locals també permetrà al públic veure i participar en aquestes activitats: 

- Plaça Major: Miragegants, amb els Geganters de Manresa 
- Plana de l’Om: Aprèn a fer castells amb els Tirallongues de Manresa 
- Plaça Fius i Palà: fes d’armat per un dia, amb l’Associació Cultural i 

Recreativa Armats de Manresa 
- Passeig de Pere III (primer tram): aprèn a ballar sardanes amb el Grup 

Sardanista Dintre el Bosc 

Les entitats de cultura popular també seran presents en la cercavila popular de 
dissabte 26 (després de la Tronada Manresana, enguany a càrrec de la 
Pirotècnia Peñarroja). Hi participaran els Trabucaires del Casal Cultural de 
Dansaires Manresans i Trabucaires de Gràcia (colla convidada), els grups 
participants en la XXXII Oreneta d’Or Ciutat de Manresa (Grupo de Coros y 
Danzas “Alqueira”, d’Aranda de Duero, Grupo de Danzas y Txistularis Salleko, 
de Sestao, i Casal Cultural de Dansaires Manresans), Colla Castellera 
Tirallongues de Manresa, Armadillos Band, Pubilla i Hereu de la ciutat 2017, 
Bastoners de Sant Jordi, Xàldiga Taller de Festes, Geganters i grallers del 
Poble Nou, Geganters i grallers de l’Hospitalet de Llobregat (colla convidada) i 
Geganters i Grallers de Manresa.  
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Exposicions 

- Obres participants al concurs de fotografia de la Festa Major 2016. Del 
22 al 31 d’agost. Inauguració dimarts 23, a les 20 h, al vestíbul de la 
Biblioteca del Casino. Horari de visites: dimecres i divendres, de 10.30 a 
14 h i de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h 

- 87è Concurs Exposició d’Artistes 
Manresans. Del 24 d’agost al 10 
de setembre. Inauguració dijous 
24, a les 19.30 h, a l’Espai 7 del 
Centre Cultural El Casino 
Horari de visites: de dimarts a 
diumenge i festius, de 18 a 21 h 

- Immersos en les dades 
(adaptació de l’exposició “Big 
Bang Data” del CCCB”. Del 24 
d’agost al 29 d’octubre. 
Inauguració dijous 24, a les 20 h, a la Sala d’Exposicions del Centre 
Cultural El Casino.  
Horari de visites: de dimarts a diumenge i festius, de 18 a 21 h 

- A la vora del Barroc (2). Museu. Fotografies d’Enric Casas. Del 25 
d’agost al 24 de setembre. Inauguració divendres 25, a les 19 h, al 
Museu Comarcal de Manresa. 
Horari de visites: dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i 
festius, de 10 a 14 h. Durant els dies de Festa Major, l’entrada serà 
gratuïta. 

- Néixer a Manresa. Del 25 d’agost al 17 de setembre, a l’Espai Memòries 
del Museu Comarcal de Manresa.  
Horari de visites: dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i 
festius, de 10 a 14 h. 

- Jaume Casacuberta- Espais Ignasians manresans. Del 25 d’agost al 15 
de setembre. Inauguració divendres 25, a les 20 h, a l’Espai d’Art Cercle 
Artístic (carrer Barreres, 1). 
Horari de visites: de dilluns a dissabte, de 18 a 20.30 h 
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Concerts i activitats musicals  

Els escenaris musicals per excel·lència d’enguany estaran a la Plaça Sant 
Domènec, la Plana de l’Om i la Plaça Gispert i, a més, la Principal de la Bisbal 
actuarà a la Plaça Porxada i el Ball del Correfoc se celebrarà a la Plaça Major.  

Un bon cartell per a tres espais ben definits i per a un tipus de públic diferent. 
La programació musical és complementarà amb d’altres activitats que es faran 
públiques en la presentació del programa d’actes.  

Plaça Sant Domènec: 

Divendres 25 d’agost, a les 22.00: 6a edició de la FM 3.0 Festa Major by 
Manrusionica, amb Doctorrorror i Radiocontrol 

Doctorrorror: Domina multitud d’estils de música electrònica, disposat a fer 
ballar el públic des del primer moment. 

Radiocontrol: parteix de l’electro per donar un repàs a l’indie, techno, dubstep, 
bass i House, amb la idea de passar-ho bé. Transmet eclecticisme en les seves 
produccions i remixes.  

Dissabte 26 d’agost, a les 23.00: La Sra. Tomasa i, 
després, Tapeo Sound System 

La Sra. Tomasa: amb la seva festa “Mandinga tour”. 
Es caracteritza per allunyar-se del patró 
convencional, apostant per una barreja d’estils , amb 
una fusió ballable de ritmes.  

Tapeo Sound System: va néixer a Palafolls, l’any 
2010. La clau del seu èxit està en la seva capacitat 
per aglutinar tots els hits en una sola gira. Pop, rock, 
reggae, rumba, disco, samba, punk, ska, heavy, funk, 
electrònica... 

Diumenge 27 d’agost, a les 23.00: Ebri Knight i La 
Terrasseta de Preixens 

Ebri Knight: arrelats als instruments tradicionals  i les 
veus populars, beuen de la tradició per a reinventar 
l’espectacle.  

La Terrasseta de Preixens: hi arriben amb el seu quart treball, Tou, amb una 
barreja de pop i electrònica, sense deixar de banda la festa i fusió dels seus 
anteriors treballs.  
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Plana de l’Om: 

Divendres 25 d’agost, a partir de les 23.00: Star3 i, a continuació, DJ Adrià 
Ortega 

Star3: la banda neix l’any 2013 de la mà del manresà Jos Racero. Està 
formada pel cantant (a la veu i guitarra), Esteve Martínez (baix) i Nil Bibrian 
(bateria). Interpreten grans èxits actuals del món del pop, rock, funky i disco, i 
alguns clàssics.  

DJ Adrià Ortega: un dels DJs amb més prestigi i projecció del panorama 
nacional, actualment locutor de Los40. 

Dissabte 26 d’agost, a partir de les 23:00: Albercocks i, tot seguit, Dj Edudald 

Albercocks: versions de cançons de Disney a través d’estils com la rumba, el 
reggae o l’ska.  

DJ Eudald: Un DJ actual, que combina ritmes i ofereix el que el públic vol en tot 
moment. 

Diumenge 27 d’agost, a partir de les 23.00: Sixtus i DJ Cris 

Sixtus: versions de cançons de tots els estils i èpoques, especialment temes 
actuals, en un directe enèrgic i contundent.  

DJ Cris: DJ polivalent, amb una llarga experiència en diferents sales i festes de 
Catalunya.  

Plaça Gispert: 

Divendres 25 d’agost, a les 23.00: Itzipa i, tot seguit, Bremen 

Itzipa: grup manresà format per Anna Jané, Clara Sorolla, Enric Soler, Jordi 
Pulpillo i Ferran Izquierdo. Interpreten versions d’arreu, reggae amb tocs de 
funky, jazz, pop..., amb un estil personal. Aquest any an ser els guanyardors de 
la tercera edició del concurs Llumplugged. 

Bremen: arriben des de Barcelona, on el grup va formar-se l’any 2011. La 
banda es defineix com Pop-Rock i Americana, i compta amb dos treballs 
discogràfics publicats.  

Dissabte, 26 d’agost, a partir de les 23.00: Puput i, a continuació, El Fugitiu 

Puput: des de la Catalunya Central, formada per músics de grups mítics com 
Gossos, Plouen, Boogie Dreams i Toia, entre d’altres. Melodies pop i postrock 
salvatge.  

El Fugitiu: lletres originals, divertides, crítiques, seductores i gamberres. 
Semifinalista de la 16a edició del concurs de maquetes Sona9. 
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Plaça Porxada: 

Dissabte 26, a les 19.00 h concert, i a les 23.00h, ball de festa major amb 
l’Orquestra Principal de la Bisbal.  

La història d’aquesta formació es remunta a l’any 1888. La seva trajectòria i els 
músics que n’han format part han fet que avui sigui considerada la primera 
cobla dels Països Catalans. L’orquestra oferirà un concert format per música 
diversa i de qualitat, una barreja d’estils musicals i idiomes, amb la voluntat de 
transmetre emocions.  

 

Plaça Major: 

Dilluns 28, després del Correfoc i 
per acabar la Festa Major, la plaça 
Major tornarà a ser l’escenari del 
Ball del Correfoc, el concert final 
de la Festa Major, amb l’actuació 
de Hotel Cochambre i DJ 
Cochambre. 

Hotel Cochambre és una 
companyia musical formada l’any 2000. Ha revolucionat el panorama de la 
festa i els grups de versions. El seu èxit es basa en el talent natural, la posada 
en escena i la seva forma d’interpretar les cançons, en un espectacle on 
barregen elegància i picardia.  

A més a més,  

El Festival de blues, organitzat pel Sielu, comptarà amb la participació de All 
Ways Blue (dijous 24, a les 22.30 h), Amadeu Casas Trio (divendres 25, a les 
22.30 h) i Arecio Smith Organ Combo (dissabte 26, a les 22.30 h). 
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Gastronomia 

Dijous 24 el Tap’Antic torna als carrers 
del Barri Antic amb un increment de 
locals participants (aquest any, 25), i 
amb dos novetats destacades: la 
utilització de gots reutilitzables i la 
possibilitat d’adquirir tiquets de venda 
anticipada.  

La utilització de gots reutilitzables serà 
obligatòria, i també es podran comprar 
de forma prèvia, com les consumicions, 
a l’Oficina de Turisme de Manresa o al 
Punt Ecofestes de la Plana de l’Om. 

Els assistents podran votar la millor 
tapa al web www.lafestamajor.cat 

Divendres 25, de 17 a 02 h els Jardins 
del Casino s’ompliran de food trucks seleccionats per representar diferents 
cultures i gustos. I a la FM Street food  no només hi haurà menjar de carrer, 
també hi trobarem música en viu.  

Dissabte 26, a partir de les 18 h, Muralla en festa: FM Street food. Food trucks  
a la Muralla, que tornarà a tallar-se al trànsit de vehicles, per facilitar la mobilitat 
a peu entre els diferents espais de la Festa Major.  

Torna també Seu a la Fresca, una fusió entre gastronomia i música, divendres 
25 d’agost, a les 21 h: Rupits i El petit de cal Eril, i tapes i montaditos maridats 
amb una selecció de vins catalans 

I l’Oller del Mas presenta Oller del Mas a la fresca, el dia 26 d’agost, a les 21 h, 
amb tapes i montaditos maridats amb vins ecològics de producció pròpia, i 
música del grup bagenc Palance.  
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Festa Major infantil 

Les activitats per a públic familiar s’agrupen dins l’apartat Festa Major Infantil, i 
comencen dissabte 19 amb el Correaigua que comença a la plaça Europa a les 
16.30, i finalitzen dilluns 28 d’agost amb Folkids, a les 18 h, a la plaça Sant 
Domènec.  

Es potencia aquest apartat del programa amb algunes novetats: 

Dijous 24, a partir de les 19h, Bicirc, un recorregut des de la plaça Crist Rei, 
fins a la plaça Gispert. Estrena del nou espectacle de Circ Xic: un circ mòbil 
amb màgia i molt ritme. 

Dissabte 26, a les 19 h, a la plaça Crist Rei, Collage, un espectacle per a tots 
els públics, amb acrobàcies, equilibris 
i salts que desafien la gravetat, a 
càrrec de BotProject. 

l’Infla’t a jugar a l’Agulla, diumenge 27 
d’agost abans del Piromusical del Cor 
de Catalunya. A partir d’una proposta 
del Consell Municipal d’Infants (una 
tarda esportiva per la Festa Major), 
s’han programat activitats diverses al 
Parc de l’Agulla, com un circuit 
d’aventura, minigolf, minitenis taula, 
atletisme i Botty moto, rocòdrom inflable, 
cistelles de bàsquet o iniciació a l’esgrima.  

Diumenge 27, a les 23 h, a la plaça Major, 
Gospel for Kids: concert d’una hora de 
durada a càrrec de la formació Dream 
Kids, que busca trencar els estereotips 
que envolten aquest estil musical.  

La Festa Major Infantil comptarà, un any 
més, amb la participació del Picapoll, 
l’amfitrió d’aquesta.  
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Campanyes de prevenció 

Amb el lema “Manresa lliure d’agressions sexistes. No és no!”, l’Ajuntament 
de Manresa impulsa una campanya adreçada a sensibilitzar contra les 
agressions sexistes i contra el consum irresponsable d’alcohol i altres drogues 
durant la Festa Major.  

 

Amb el lema es pretén sensibilitzar sobre el fet que és responsabilitat de tots i 
totes visibilitzar els comportaments sexistes. Aquesta campanya neix del Pla 
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Manresa aprovat l’abril passat.  

Entre les accions previstes hi ha l’edició de pancartes amb frases de 
conscienciació, cartells informatius i preventius i falques d’àudio entre actes, i 
formació als Àngels de Nit i al personal que treballa a les barres.  

Als gots reciclables que s’utilitzaran a les barres s’hi imprimirà la frase “NO és 
NO”, i al programa imprès de la Festa Major també hi ha una pàgina destinada 
a sensibilitzar sobre aquesta problemàtica.  

La campanya per prevenir el consum d’alcohol o drogues entre menors també 
ha inclòs una carta de la regidora adreçada a les AMPAs dels Instituts perquè 
la facin arribar a les famílies dels joves.  

La carpa de Som.nit, (dins el programa del departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya – NitsQ) estarà situada a la Plana de l’Om, i servirà 
per donar informació, recursos i suport tant respecte el consum d’alcohol i com 
sobre les agressions sexistes.  
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Altres informacions 

Espais per a persones amb mobilitat reduïda 

Entarimat a la plaça Major dissabte 26, per veure l’Arribada i ballada dels grups 
participants a la Cercavila, i la Mostra del Correfoc, i diumenge 27 per la 
ballada de la Imatgeria de Manresa.  

Aquest espai és limitat a 10 persones, motiu pel qual cal 
reservar plaça a partir del dia 1 d’agost, a l’OAC (trucant al 
010 de 8.30 a 14 h)  

Plaça Sant Domènec: espai preferent per a persones amb 
mobilitat reduïda, els dies 24, 25, 26 i 27 d’agost. No caldrà fer reserva prèvia. 

Bus gratuït

Per afavorir la mobilitat durant els dies de Festa Major, entre els dies 25 i 28 
d’agost hi haurà un bus nocturn gratuït, cada 30 minuts entre les 22 i les 4 h.  

El recorregut del bus es pot consultar imprès al programa. 
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L’organització agraeix la col·laboració d’entitats i col·lectius culturals, 
esportius i socials de la ciutat que fan possible una festa major amb actes 
per a tothom. 

També agraeix les aportacions econòmiques de les empreses i els comerços 
que permeten finançar una part de la Festa Major de Manresa. La Fundació 
Aigües de Manresa – Parc de la Sèquia, que permeten l’ús del Parc de l’Agulla 
per a la celebració de diversos actes. L’Escola la Salle i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós del Bages. 

Els serveis tècnics i de manteniment de l’Ajuntament de Manresa, la Policia 
Local, el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra, Althaia, el SEM, la Creu Roja, Protecció Civil 
i ADF Pla de Bages.  

 

Entitats i col·lectius participants:  

 

Agrupació Astronòmica de Manresa · Agrupació Cultural del Bages  

Armadillos Band · Arxiu Comarcal del Bages  

Associació cultural i recreativa Armats de Manresa  

Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers de Manresa  

Associació de Circ La Crica · Associació de Country i Line-dance 7 de Ball  

Associació Esportiva La Salle Manresa ·Associació per a la Dansa Estudi Folk  

Anella Verda · Ateneu les Bases · Bastoners de Sant Jordi · Bon Hop de Swing  

Capella de Música de La Seu · Casal Cultural de Dansaires Manresans  

Castellers de Terrassa · Centre Cultural El Casino · Centre d’Estudis del Bages  

Centre d’Esports Manresa  Centre Excursionista de la Comarca del Bages  

Centre d’Interpretació Medieval del Carrer del Balç · Cercle Artístic de Manresa  

Club d’Esgrima SH de Manresa · Club Gimnàstic de Manresa  

 Club Petanca Pujolet ·Club Scrabble Manresa · Club Tir Precisió Manresa  

Cobla Ciutat de Manresa · Colla Castellera Tirallongues  

 Comissió de la Pubilla i Hereu de Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages  

Delegació de la Federació Catalana de Futbol al Bages, Berguedà i Cerdanya  

Diesa Restauració  Diputació de Barcelona · El Berenador del Parc de l’Agulla  

El CAE  El Cafè Taller · El Galliner · El Sielu  
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 Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages · Escacs Catalònia 

Club Escola de ball Swing Manresa · Esport Ciclista Manresà 

Events&Go · Família Armengol-Tripiana  

Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages · Foto Art Manresa  

Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia 

Fundació Antigues Caixes Catalanes BBVA CX 

Geganters i grallers de Manresa ·Geganters de l’Hospitalet 

 Geganters i grallers del Poble Nou · Grup Sardanista Dintre el Bosc 

 Grup Sardanista Nova Crida · Kinèrgia Salut i Vida · Llibreria Papasseït 

Manrusionica · Margeners de Girona · Mas de la Sala  Mbici 

 MESS (Manresana d’Equipaments Escènics) · Mengem Bages 

Museu Comarcal de Manresa · Manresa Turisme · Oller del Mas 

Orfeó Manresà · Parc de la Sèquia · Parròquia de Santa Maria de la Seu  

Piscines Municipals de Manresa · Pubilla i Hereu de Manresa 2016 

Sala Stroika · Trabucaires de Gràcia 

 Trabucaires del Casal Cultural de Dansaires Manresans · Tradiball en dansa  

Vela Club&Fitness· Xàldiga Taller de Festes 



Organitzen: 

Patrocinadors: 

Col·laboradors: 

Amb el suport de: 
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