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La Capital de la Cultura Catalana s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius els de 
contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió 
cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com 
a Capital de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior.

Fins ara han estat elegides com a Capital de la Cultura Catalana: Banyoles 2004; Esparreguera 2005; Amposta 
2006; Lleida 2007; Perpinyà 2008; Figueres 2009; Badalona 2010; Escaldes-Engordany/Principat d’Andorra 2011; 
Tarragona 2012; Ripoll 2013; Barcelona 2014; Vilafranca del Penedès 2015; Vic 2016; Reus 2017; Manresa 2018 i 
el 2019 serà el torn de Cervera.

Les capitals culturals varen néixer a Europa. Atenes (Grècia), el 1985, fou designada com a Capital Europea de la 
Cultura, primera capitalitat cultural de la història. Amb el pas dels anys, diversos països i zones del món han creat 
les seves pròpies capitals culturals, com ara el continent americà, el sud-est d’Àsia, el Canadà, el Brasil, el Regne 
Unit o capitals culturals ètniques, com la Capital Àrab de la Cultura o de religioses com és la Capital Islàmica de la 
Cultura.

L’Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la societat civil, és qui ha implantat i 
desenvolupa la capitalitat de la cultura catalana en l’àmbit lingüístic i cultural català, que inclou quatre estats 
europeus. 

El Parlament de Catalunya va donar suport, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, en data 25 de març de 
2004, a la Capital de la Cultura Catalana. 

Manresa 2018 és la quinzena Capital de la Cultura Catalana. Per la seva història, per la potencialitat cultural de la ciutat i 
pel treball desenvolupat en la preparació no tenim cap dubte que Manresa durà a terme una completa capitalitat cultural 
de la qual se’n beneficiarà Manresa però també el conjunt de l’àrea lingüística catalana i més enllà.

Xavier Tudela

Cal celebrar que Manresa hagi estat escollida com a Capital de la Cultura Catalana de l’any 2018. Una merescuda 
distinció que servirà per a reivindicar la ciutat com a motor cultural, turístic, social i econòmic, no solament de la 

demarcació de Barcelona sinó de tot el país. De la mateixa manera, serà una ocasió immillorable per donar una 
major visibilitat als nombrosos equipaments, i actius culturals i patrimonials del municipi, des de la històrica Seu i els 
indrets de la tradició ignasiana, fins al Teatre Kursaal, un dels espais d’arts escèniques més importants de Catalunya.

A redós d’aquesta fita, i més enllà d’una potent Fira Mediterrània, s’ampliarà la programació cultural i la participació 
ciutadana a múltiples nivells, destacant els interessants projectes singulars vinculats a l’efemèride com ara la Festa 
del Riu i el Mapping 360º a la Seu. Gaudirem també de festivals artístics com el Batecs de dansa, el d’art urbà o el 

primer Festival de Circ; sense oblidar la magnífica exposició “De París a Nova York. Dels preimpressionistes a l’odissea 
americana” amb obres de la col·lecció Gelonch Viladegut, una mostra que estem preparant amb molta cura des de la 

nostra Oficina de Patrimoni Cultural. 

Molt encertadament, la imatge que evoca el Pont Vell serà la icona de l’esdeveniment, ja que ens recorda que 
els ponts indiquen pas, diàleg, interacció i canvi. I precisament en uns temps canviants com els actuals, els ponts 

culturals són absolutament determinants per a la configuració dels valors democràtics, de l’educació i les noves 
fórmules de treball i creixement econòmic.

Manresa exercirà la capitalitat en un període decisiu per al nostre país, en uns temps en què la boira de la injustícia i 
la imposició ens poden trasbalsar l’ànim, i on haurem de saber -més que mai- mantenir-nos ferms, serens i creatius. 

I estic segur que els manresans i manresanes, amfitrions enguany de la cultura catalana, ens regalareu un 2018 
inoblidable.

Valentí Junyent

Juanjo Puigcorbé
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Anna Crespo REGIDORA DE CULTURA

Manresa ja és a punt per acollir com a amfitriona la capitalitat cultural catalana de l’any 2018, i ho farà amb més 
de 130 activitats, 30 de les quals creades específicament per a l’ocasió, amb la presència de 40 espais diferents de 
la ciutat, i amb la implicació d’una cinquantena d’entitats locals i comarcals. Aquestes són algunes de les dades que 
reflecteixen la potencialitat d’un projecte cultural que situa Manresa com a gran aparador del país com a ciutat de 
creació i difusió cultural.

Des de la seva selecció com a Capital Cultural Catalana 2018, Manresa ha treballat de valent, compartint la il·lusió de 
moltes persones per dissenyar una programació pensada per donar a conèixer la cultura pluridisciplinar que es cou i 
que es gaudeix a casa nostra. I la proposta que oferim és potent, de qualitat, que prioritza els creadors i la creació del 
territori, que abraça un gran ventall d’iniciatives escèniques, plàstiques, musicals i de cultura tradicional i, també, que 
vol donar més visibilitat a disciplines que habitualment no tenen prou espai, com les arts visuals, el circ o la dansa.

L’any 2018, Manresa s’omplirà d’activitats tant en equipaments referencials com el Kursaal (on es farà l’espectacle 
inaugural, creat ad hoc pel creador Sergi Ots), i en altres espais inèdits com a escenaris culturals, com el parc del 
Cardener, on es farà per primer cop la Festa del Riu. Seran espais que encabiran un munt de propostes adreçades a 
ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes i per promocionar i projectar el nostre 
municipi cap enfora. 

Els manresans i manresanes ho viurem, com sempre hem fet històricament, amb responsabilitat i intensitat: amb 
la responsabilitat de l’amfitrió; amb la intensitat que proporciona la vivència propera d’un esdeveniment d’aquesta 
magnitud. No desaprofiteu aquesta oportunitat que ens ofereix el 2018. La vostra complicitat i la vostra participació 
seran, sens dubte, la garantia de l’èxit de la nostra ciutat.

 ALCALDE

DE MANRESA

I JOVENTUT

El pont ens parla d’accessibilitat a espais, reals o imaginaris. El pont ens parla de connexió entre persones i llocs, 
de solidesa i de superació d’obstacles, de perdurabilitat en el temps... El pont pot ser transició i pot ser aixopluc... 

Talment la Cultura. 

Per això, aquesta capitalitat de Manresa, que volem ambiciosa i transformadora, ha trobat en els ponts el lema, la 
imatge, la font d’inspiració. Físicament, els ponts de Manresa són un element característic de la silueta de la ciutat, 

juntament amb la Seu i la Cova de Sant Ignasi. Però alhora els ponts ens remeten als valors de la cultura i ens 
permeten perfilar un relat que plantegem transversal i inclusiu.  

Busquem que aquest esdeveniment, que s’ha de perllongar tot l’any 2018, sigui il·lusionant i representatiu. 
Hem posat el focus i l’ambició en la capacitat de Manresa per bastir un programa el màxim d’adequat, ric i lluït. 

Activitats que estableixin la base de futures accions, que posin en relleu els espais naturals i patrimonials de la ciutat 
com a acollidors de vida cultural. Per això hem creat un projecte sorgit des de la base: des del talent de les persones 
que treballen per a la cultura i la seva projecció, des de les entitats, des de les idees. Un programa complet, obert a 

públics de generacions, orígens i gustos diversos. Un programa que voldríem que apel·lés tant als sentiments i les 
sensacions com a l’intel·lecte. 

El pont ens agermana i alhora explicita la nostra voluntat d’unir i  bastir lligams de tota mena. Entre disciplines, 
entre pobles, del passat cap al futur... Però sobretot, entre persones. Manresa és una ciutat d’acollida i us convidem 
a participar d’aquesta Capitalitat Cultural 2018, que sentim propera i amb vocació de futur. Sense la complicitat de 

la ciutadania, no n’estarem satisfets. El pont més important és cap a vosaltres.

TINENTA D’ALCALDE



Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, és una oportunitat per a la ciutat 
de mostrar la important riquesa cultural i patrimonial que té i que enforteix el seu 

caràcter de capitalitat territorial de la Catalunya central.

Manresa vol esdevenir un veritable pont de cultures, que reuneixi i combini les diverses 
disciplines artístiques que alberga; que connecti el passat, el present i el futur de la ciutat 

i que es converteixi en un pont d’unió per a tota la ciutadania al voltant de les arts.

Durant un any, Manresa farà visible els actius culturals de la ciutat d’avui dels sectors 
de les arts escèniques, plàstiques i musicals, com de la cultura tradicional i popular, la 

història, el patrimoni i la gastronomia.

La capitalitat cultural catalana és una ocasió per ampliar la cultura a àmbits més 
innovadors i fer-la arribar a tot el conjunt de la ciutadania.

Manresa aposta per la continuïtat d’alguns projectes impulsats durant el 2018 per 
la capitalitat, de manera que enllacin amb una visió a llarg termini de les polítiques 

culturals i accions de públics a la ciutat.

Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, inicia el 2018 un procés de dinamització 
i creixement que culminarà el 2022, amb la commemoració del 500 aniversari de 

l’estada a la ciutat de Sant Ignasi de Loiola.

PER QUÈ PONTS DE CULTURA?

Manresa 2018 

Els sectors culturals  
de la capitalitat

La cultura és el conjunt d’expressions que 
conformen i donen sentit a una societat, ja sigui 
en totes i cadascuna de les arts: literatura, arts 
escèniques, pintura, escultura, arquitectura, música, 
audiovisuals, etc. com la resta d’activitats como pugui 
ser des de la ciència, passant per la gastronomia, 

fins arribar al patrimoni històric que contribueixen a 
definir-nos com a comunitat única i singular.
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. Tots dos declarats Béns 
Culturals d’Interès Nacional, el Pont Vell i el Pont 

Nou marcaven antigament els punts d’entrada i 
sortida a la ciutat, i formen part ara del patrimoni 
històric-arquitectònic de Manresa i de l’imaginari de 
tots els seus habitants. Els ponts com a elements 
que ens identifiquen com a ciutat.

Manresa té un patrimoni cultural antic, divers i 
rellevant: les muralles i les esglésies medievals, 
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 Manresa una ciutat singular, atractiva i 
amb caràcter. Manresa compta també amb un ric 
patrimoni immaterial que inclou totes aquelles 
manifestacions festives, musicals, tradicionals i 
populars que són pròpies de la comunitat de la qual 
formem part i que es preserven gràcies a l’activitat de 
nombroses entitats i institucions que les mantenen 
vives i ben actives.

A més de la Festa Major i 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 Festes 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, música i creativitat. La festa és per viure-
la i per compartir-la. Manresa té un gran dinamisme 
associatiu que es reflecteix en una ciutat culturament 
oberta i generadora de valors cívics. Les entitats i les 
associacions són una veritable capital de participació.

Manresa gaudeix d’un ric moviment literari i del 
pensament. 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 un biblioteca. El festival literari Tocats de Lletra, un 
esdeveniment singular que ha pres una importància 
cabdal en la activitat cultural de Manresa i ha 
esdevingut un referent en l’àmbit lingüístic català. 
La diversitat de propostes d’aquest festival  -recitals, 
exposicions, tertúlies, presentacions, 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 el coneixement filosòfic.

Per reviure la Manresa del segle XIV la millor opció és perdre’s per la ciutat durant la 
Fira de l’Aixada, el mercat medieval de Manresa. Dos dies en els quals es commemora 
un miracle de fa 650 anys, quan una llum provinent de Montserrat va entrar a 
l’església del Carme i va posar fi a l’escassetat d’aigua que patia Manresa.
Una de les peculiaritats del Bages són les tines i les barraques de vinya, construccions 
de pedra seca que es van fer necessàries per als pagesos davant del treball continuat 
al camp, per guardar l’utillatge agrícola o bé per protegir-se de les inclemències del 

temps. L’oferta enoturística del Pla de Bages cada vegada és més àmplia. El vi del 
Bages, qualitat i impuls de les varietats pròpies. La cultura del vi està present en les 
manifestacions socials i comença a ser signe d’identitat.
Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, subtitulades com a Fira Gastronòmica 
del Geoparc són una iniciativa que s’emmarca dins del projecte Manresa 2022, 
una proposta per posicionar Manresa en l’àmbit internacional amb motiu de la 
commemoració de l’estada que, cinc segles enrere, va fer sant Ignasi a Manresa.

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 consolidació 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 elaborar 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 la 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...). 

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 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 Manrusionica, 
el festival de músiques electròniques de la  Catalunya 
Central, un esdeveniment que comença a ser un referent 
per als amants d’aquest gènere en al nostre país.

Manresa ofereix una programació d’arts plàstiques 
i visuals estables, amb exposicions divulgatives de 
petit i gran format i exposicions d’art contemporani 
tant d’artistes consagrats 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 un 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 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 
de Visuals, una fusió de l’art i el vi.
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MANRESA CCC’18 COM A PONT ENTRE DISCIPLINES: 
Manresa, nou pol, a Catalunya, de creació artística multidisciplinar, amb una oferta d’activitats originals,  
que combinin i posin en valor diferents disciplines artístiques del sector cultural manresà. 
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Manresa és una ciutat amb múltiples referències culturals. La capital del Bages disposa d’un patrimoni històric, 
arquitectònic i museístic que conjumina singularment passat, present i futur i constitueix, doncs, una mostra ben 
representativa de la riquesa cultural del país. El Teatre Kursaal i la Fira Mediterrània –per esmentar dos dels referents 
més coneguts-, però també els creadors manresans, les tradicions festives i l’entramat associatiu són factors que 
han contribuït significativament a l’impuls de la cultura. Tots aquests elements han fet de Manresa una ciutat 
mereixedora de la capitalitat de la cultura catalana del 2018.

La cultura és la nostra expressió més viva, ens omple l’esperit i ens fa més lliures. Catalunya és nació gràcies, en una 
part substancial, al substrat d’una cultura que ha donat forma a la nostra identitat com a poble. Tenim un llegat 
important que, a banda de saber-lo conservar, hem après a valorar. Gràcies a l’esforç i a la col·laboració mútua entre 
el sector públic, l’associatiu i el privat, hem construït un ecosistema cultural que posa de manifest que la nostra és 
una cultura oberta, participativa i integradora.

Deia Montserrat Roig –ara feliçment recordada- que “la cultura és l’opció més revolucionària a llarg termini”. 
Enguany, Manresa i les seves arts es despleguen enmig d’un clima polític i social convuls i inestable. És per això 
que el Cor de Catalunya –un cor que, el 2018, bategarà de cultura- esdevé l’escenari idoni per demostrar al món la 
vitalitat i el nervi de la nostra nació. 

La Capital de la Cultura Catalana és una iniciativa que contribueix significativament a posar en valor els trets que 
millor ens identifiquen com a poble, alhora que esdevé una bona oportunitat per crear noves sinergies entre agents 
del sector. Aquest 2018, la ciutat de Manresa i el seu entorn afronten el repte d’esdevenir no tan sols un veritable 
pont de cultures sinó també de demostrar que la nostra cultura és més viva que mai. 

Maria Dolors  
Portús

DEL DEPARTAMENT

DE CULTURA

SECRETÀRIA GENERAL 

LLETRES
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MANRESA CCC’18 COM A PONT D’UNIÓ DEL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR: 
Manresa, ciutat amb un ric passat cultural (religiós), un present actiu i innovador (CCC’18) i un futur 
prometedor (Manresa 2022). Impuls d’accions culturals que uneixen tendències d’ara, abans i de demà. 

Divendres 5 de gener 

Cavalcada de Reis de Manresa
18.30h Inici a la muralla de Sant Francesc
Organitza: Agrupació Cultural del Bages i Ajuntament 
de Manresa

(El recorregut des de plaça Sant Domènec fins a la plaça Major és a peu)

ACTIVITATS

DE NADAL

NIT 
DE REIS 

Activitats de Nadal
a la plaça Major de 17.30 a 20h, 
els dies 30 de desembre, 1, 2, 3 i 4 
de gener

Dissabte 17 i Diumenge 18 de febrer de 2018
De 17 a 22h

El príncep Assuan recollirà les cartes de totes les nenes i 
nens de la ciutat.

Organitza: Grup Cultural de l’Agrupació Cultural del 
Bages

Horari: de 18 a 20h

PRÍNCEP 
ASSUAN 

MONOCROM 

Jocs populars i tradicionals del CAE

• Capgrossos del Lluquet i el Rovelló

• Concerts, tallers de circ i de cal·ligrafia àrab 

• Els Quirates. Seràs capaç de conduir el vaixell pirata i 
portar les monedes fins al cofre del tresor? Atreveix-t’hi! 
Preu: 2 €
Organitza: Ajuntament de Manresa 
Col·labora: Assoc. Comerciants Sobrerroca, Pl. Major, St. 
Miquel i voltants i AV Barri Antic

Dins del programa de la Festa de la Llum i de la mostra 
d’art efímer Jardins de Llum 18, es proposa ampliar 
les activitats d’aquest darrer projecte, vinculades a 
l’art contemporani, les arts efímeres i les instal·lacions 
lumíniques. És per això que el cap de setmana 
anterior a Jardins de Llum es presentaran una sèrie de 
propostes artístiques vinculades a aquestes disciplines 
i s’instal·laran una sèrie d’elements vinculats a la llum 
que actuaran com a pont d’art contemporani del cap 
de setmana al dia de Jardins de Llum (20 de febrer de 
2018). A més d’algunes propostes que perduraran fins a 
Jardins de Llum, les propostes específiques de Ponts de 
Llum proposen un recorregut lumínic i històric, des de 
la música antiga, passant pel tractament lumínic de la 
fotografia i acabant en les propostes més innovadores de 
l’audiovisual i el so industrial.

ACTIVITATS 
INFANTILS 

DE LLUM

DILLUNS 1 DE GENER

18 a 19h Música de cercaviles i nadales a càrrec de 
l’Escola de Gralles dels Geganters de Manresa

19 a 20h Grup de vent. Alumnat del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa

DIMARTS 2 DE GENER

18 a 19 h Balls de l’Escola de Dansa del Casal 
Cultural Dansaires Manresans

19 a 20 h Vine a ballar swing amb l’Assoc. Bon Hop 
de Swing

DIMECRES 3 DE GENER

18 a 18.30 h Estimats Reis d’Orient, dos punt

18 a 20h Escola de Dansa de l’Esbart Manresà

DIJOUS 4 DE GENER

18 a 19h Cantada de nadales amb alumnat de 6 a 9 
anys de l’Esclat

19 a 20h Cantada de nadales i gòspel amb Esclat 
Gòspel Junior

ÚRSULA 
SAN CRISTOBAL 
Un encontre entre 
la música antiga, 
la performance i el 
llenguatge audiovisual. 

EFRÉN RAZKIN 
I ELARA ELVIRA 
Instal·lació. Fotografia.

Un viatge musical i sonor a partir de la improvisació, 
les bases pre-gravades i l’audiovisual. La 
monocromia és el leimotif de les peces, entesa com 
una autolimitació en l’ús dels materials.

Totes les propostes es desenvoluparan en espais de 
l’antiga fàbrica de L’Anònima. També, hi haurà  una 
instal·lació lumínica que posarà en valor el patrimoni 
industrial de l’edifici, així com contextualitzar en 
els llenguatges de l’art contemporani, les propostes 
artístiques que es duran a terme en el seu interior. 

Als voltants d’aquest edifici del Centre Històric, hi 
haurà altres instal·lacions lumíniques que posaran en 
valor aquesta zona de la ciutat, funcionant com a 
camí fins a l’espai principal i actuant com a pont cap 
a les propostes de Jardins de Llum.

Lloc: L’Anònima, carrer Sobrerroca

Organitza: Taula de les Arts Visuals de la Catalunya 
Central (TAV-CC) i Ajuntament de Manresa

CONCERTS 

6

Amb la festa de la Misteriosa Llum es recorda el miracle 
que, segons la tradició, el 21 de febrer de 1345 va posar 
fi al conflicte entre la ciutat i el bisbe per la construcció 
de la Sèquia.

Els actes festius inclouen la Fira de l’Aixada, Jardins de 
Llum, el Misteri de la Llum i la Transèquia, que tanca el 
programa. 

20, 24 i 25 de febrer, a les 20h, a l’església del 
Carme. 
Es tracta d’una peça teatral de caire litúrgic, a 
semblança medieval, que desenvolupa una relació entre 
uns personatges simbòlics que encarnen el concepte 

PETITS PONTS DEL PTV AL TDK. 

FESTA

DE LLUM COM VIVÍEM ENTRE 1940-1990

DE LA LLUM

MISTERI 
DE LA LLUM 

Diumenge 18 de febrer de 2018
11.30h

Del 17 de febrer al 20 de maig de 2018
Inauguració 17 de febrer a les 19h

Del 16 de febrer al 4 de març

Dins del Petits Ponts de Llum trobareu un taller 
espectacle basat en el cos, el moviment, el joc, la 
creació plàstica, la música, la poesia i la llum. Donant 
visibilitat i enfocant la mirada al moviment dels més 
menuts, compartirem experiències en què les sensacions 
ens gronxaran per deixar aflorar la creativitat innata i 
única de cadascun dels infants, de cada un de nosaltres. 
Transportarem el concepte de “creació instantània” als 
grans mestres d’aquest art, als nostres infants.

Un grup de joveníssims ballarins que treballarem 
en les mateixes premisses que es plantegen en el 
taller, portaran fins a la creació coreogràfica la seva 
investigació, i extrauran una coreografia i unes 
improvisacions que ens acaronaran a tots i en tots els 
nivells en els Petits Ponts de Llum.

En aquest camí ens acompanyaran les ballarines Laura 
Bataller, Queralt Jorba i Maria Ribera; els artistes Txema 
Rico i Lourdes Fisa; la música Maria Di Pace i la cantant 
Celeste Alías, amb l’acompanyament pedagògic de Txell 
Giralt (Crisàlide Espai de Vida)

Lloc: Museu Comarcal de Manresa

Organitza: Plataforma de Professionals de la Dansa de 
Manresa i Ajuntament de Manresa 

Edat recomanada: infants de 3 a 6 anys

Activitat gratuïta 

Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: cultura@ajmanresa.cat

Una exposició amb elements i mobiliari històric i 
identificatiu de Manresa, que ens portarà a fer un 
viatge en el temps i a recordar i recuperar una època ja 
passada.

L’exposició del PTV al TDK s’estructura en cinc àmbits 
de la vida quotidiana i mostra, a partir del fons de peces 
guardades al Museu de la Tècnica de Manresa i d’altres 
fons, una gran varietat d’objectes i situacions que 
formen part de l’imaginari col·lectiu de la ciutadania 
manresana com el mític PTV, les cadires de la Rosita, 
el sifó de la BECMAN o la llibreta Guardiola de Caixa 
Manresa entre altres.

A partir de l’anàlisi del temps lliure, de l’ensenyament, 
del treball, del poder i de l’evolució de la ciutat es 
pretén que la gent recordi amb l’ajuda d’objectes i 
ambient de tot tipus imatges, fets, situacions, vivències, 
sentiments, etc. de la Manresa en blanc i negre dels 
anys quaranta a la Manresa en color de la dècada dels 
noranta.

Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa

Organitza: Fundació Aigües de Manresa – Junta de la 
Sèquia i Ajuntament de Manresa 

Entrada lliure acte inaugural

diví del misteri de la Santíssima Trinitat i, per altre part, 
els sentiments humans de la ciutat de Manresa. Tot 
això immers en una idea al·legòrica que gira en torn del 
Misteri de la Llum. Música de Manel Camp i Jordi Badia, 
Ball de l’Àliga de Manresa amb música de Carles Cases i 
coreografia de Toni Navarro.

Dimarts 20 de febrer. De 18.30 a 22h. 

Itinerari efímer d’art a l’entorn la llum i de l’aigua pel 
Centre Històric.

Dimecres 21 de febrer. 

Tronada a la Manresana. Imatgeria (cavallets, nans, 
gegantons, Hereu i Pubilla, gegants, Lleó i Àliga). Balls 
del Rossinyol i de la Bolangera. Concert de la Llum.

Mercat Medieval de la Llum - 24 i 25 de febrer del 
2017. De 10 a 21h pel Centre Històric. 

Des de fa més de mil anys que hi ha notícia de Manresa 
i dels seus mercats, que van fer de la nostra ciutat un 
important punt de trobada -d’intercanvi, de comerç, 
de lleure... I amb tot, aquest creixement de la Manresa 
medieval també tenia entrebancs. Per això ens aturem 
un moment al segle XIV: una intensa sequera feia anys 
que ens castigava fins que els manresans d’aleshores 
tingueren una feliç pensada: portar l’aigua del Llobregat 
des de Balsareny mitjançant una séquia...

Diumenge 4 de març. L’horari varia segons la modalitat 
i el punt de sortida. 

Trobada esportiva multitudinària que enguany arriba 
a la 34a edició. El llarg recorregut històric i la tradició 
han fet que s’hagi convertit en un punt de concentració 
d’amants de la natura, l’oci i l’esport.

Organitza: Associació Misteriosa Llum, Fundació Aigües 
de Manresa-Junta de la Sèquia, Taula de les Arts Visuals 
de la Catalunya Central (TAV-CC), Col·legi advocats de 
Manresa i Ajuntament de Manresa.

Activitats gratuïtes.

JARDINS 
DE LLUM 

FIRA 
DE L’AIXADA 

DIA
DE LA LLUM 

TRANSÈQUIA  

PONTS
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PAS 

Acte inaugural 

La proposta  
escènica

El Relat

L’espectacle tria com a columna vertebral dramatúrgica la simbologia de l’element arquitectònic del pont. Un element 
que marca la silueta arquitectònica de la ciutat de Manresa i que ens permet jugar amb l’imaginari que aquest símbol 
representa en valors com: la construcció en comunitat, el desafinament de la física, la perdurabilitat en el temps, 
l’impacte artístic en el paisatge, la transició, la connexió i intercanvi entre pobles i cultures. 

Aquests conceptes ens permeten fer una proposta artística que exposa una declaració d’intencions clara de la 
voluntat d’aquesta capitalitat que, al 2018, embolcallarà tots els manresans i manresanes, i donarà el tret de sortida a 
una explosió de propostes culturals arriscades i provocadora de projecte multidisciplinaris a la ciutat. La creació d’un 
espectacle en el seu conjunt inèdit representa una contundent aposta a la creació contemporània i el respecte a la 
qualitat artística que una obertura de capitalitat es mereix.

L’espectacle tindrà lloc al teatre Kursaal de Manresa, el 20 de gener de 2018. En aquesta jornada s’oferiran dues 
funcions al capvespre en un acte gratuït on s’hauran de reservar les entrades prèviament.

L’espectacle posa en 
escena l’inici de la relació 
de l’aspecte humà amb els 
elements, com el fang, la 
fusta o les pedres,
necessaris per a la 
construcció, i ens presenta 
d’una manera poètica la 
convivència necessària 
entre la ciutat i la natura 
per a la seva existència. 
La connexió primitiva 
amb la terra.

El segon acte és la 
materialització estructural
del projecte, en el qual 
s’alça per primer cop 
l’estructura de
l’arc com a element 
característic del pont de la
Seu.
Aquest acte també fa
honor a la imatge
comunicativa de MCCC18 
i ens permet l’obertura
simbòlica de la capitalitat.

El tercer acte escenifica la
construcció del pont, la
nova silueta paisatgística
en la ciutat, la implicació
dels residents, la sinergia
de col·laboració entre
ciutadans i artesans.
El canvi que genera en la
societat un element que
permetrà la unió entre
dues bandes d’un riu, 
d’un penya-segat. La 
unió de vides, històries i 
tradicions.

L’acte que evoca la
celebració, l’estat d’ànim 
col·lectiu que comporta 
una inauguració d’un
element que canviarà les
vides dels ciutadans. Els
nervis per creuar per
primera vegada el pont, la
satisfacció i l’acompliment
del repte i esforç que
representa la construcció 
d’un element com aquest.

I com no podria ser d’una
altra manera, l’últim acte
és la festa, la felicitat 
de la unió entre 
pobles veïns, la riuada 
d’intercanvi entre bandes. 
El naixement i traspàs 
de coneixement, d’art, 
d’històries humanes.
La celebració d’una nova
etapa d’enriquiment i
bons desitjos.

L’HUMÀ 
VERS 
L’ELEMENT

EL PRIMER 
ARC. 
LA MAQUETA

LA  
CONSTRUCCIÓ 
DEL PONT

LA  
INAUGURACIÓ 
DEL PONT

LA  
FESTA

Les disciplines participants

Les arts plàstiques tindran 
una presència molt 
destacada en l’espectacle. 
La importància del treball 
manual i el treball amb 
la matèria seran tangent 
en la no-utilització de 
les noves tecnologies 
i la cerca de la puresa 
de la creació en les 
arts plàstiques. Una 
escenografia inèdita 
creada pel col·lectiu 
NAKFA serà la imatge 
de la cerimònia en què 
l’artista QUIM MOYA 
donarà color durant els 20 
minuts de la representació 
fent que l’escenografia 
estigui viva i canviant 
durant tot moment. Símbol 
de la vitalitat de la ciutat.

El circ, el nou circ, pren també un protagonisme 
destacat. Amb aquesta disciplina posem en rellevància 
el risc i la voluntat de superació de Manresa, de la 
confluència entre mons i l’evolució de la rutina i de 
les normes i coneixement establerts per obrir altres 
horitzons i fronteres. Artistes com SIRA BOVER, 
MANOLO ALCÁNTARA, MANEL ROSES i MARIONA 
MOYA portaran a escena el circ contemporani d’una 
implacable qualitat i bellesa artística.

La música, també creada 
especialment per a 
l’espectacle i en banda 
sonora inèdita, serà 
l’encarregada de conduir 
a l’espectador per tot 
el relat emocional de la 
proposta. Els compositors 
JOEL CONDAL i MARCEL 
FABREGAT signaran 
l’autoria de la música i la 
cantant CELESTE ALÍAS, 
l’ORFEÓ MANRESÀ i 
l’orquestra de cambra 
CAMERATA BACASIS 
interpretaran les peces 
en directe, fent vibrant a 
l’espectador com les cordes 
d’un instrument en tocar-les.

I per tancar la presència de disciplines artístiques, la 
poeta SÒNIA MOYA escriurà i posarà la veu en off a 
uns poemes que ens guiaran, com un conte, per tota la 
història i la creació d’aquest pont. El que ens servirà per 
unir tot aquest ventall d’artistes en escena.

La tradició serà present en l’acte de celebració, en què 
les nostres arrels més ancestrals seran presents amb 
la voluntat de fer homenatge a la nostra cultura, els 
nostres avantpassats. L’aposta recau però, tal com 
explica el relat de l’espectacle, en evocar la unió de 
pobles i cultures on l’ESBART MANRESÀ interpretarà 
una peça tradicional fusionada amb el HIP HOP més 
actual coreografiat per l’artista NÀDIA PESARRODONA.

Benvinguts a MCCC18 

L’espectacle es farà al teatre Kursaal de Manresa, 
el 20 de gener de 2018, sota la direcció artística del 
creador SERGI OTS

ESPECTACLE INAUGURAL

MCCC18

L’ESPECTACLE

EN ACTES

LES ARTS

PLÀSTIQUES

LA

MÚSICA

EL

CIRC

LA

TRADICIÓ

LLETRES

I PENSAMENT
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MANRESA CCC’18 COM A PONT ENTRE PERSONES: 
Manresa, ciutat de ric teixit social, educatiu i cultural, que promou els llaços entre les seves entitats  
i associacions, i accions intergeneracionals. Manresa, ciutat d’acollida.  
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MANRESA CCC’18 COM UNA OPORTUNITAT DE RECUPERACIONS D’ESPAIS A LA CIUTAT: 
Manresa, ciutat sostenible que valora el seu patrimoni històric i arquitectural, i el posa de nou  
en valor per a la ciutadania 

JARDINS

PREMI JOAQUIM

PARELLES DIA MUNDIAL

AMAT-PINIELLA

ARTÍSTIQUESDE MANRESA DE LA POESIADE LLUM

Dimarts 20 de febrer de 2018
De 18.30 a 22h

Del 10 de febrer al 2 d’abril de 2018
De dimarts a diumenges i festius de 18 a 21h - 
Matins, visites concertades (Divendres Sant, tancat)

De l’1 al 24 de març de 2018 Dimecres 21 de març de 2018 18 h

Dijous 22 de febrer de 2018 / 19h  
Acte de lliurament del 18è Premi  
Joaquim Amat-Piniella

Jardins de Llum és un itinerari d’art, de 3 hores de 
durada, que per quart any consecutiu tornarà a fer lluir 
la Festa de la Llum de la mà de la Taula de les Arts 
Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC), l’Ajuntament 
de Manresa i l’Associació Misteriosa Llum. 

La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya central 
(TAV-CC) dissenya cada any un itinerari que permet 
passejar i admirar un seguit de creacions artístiques amb 
la llum i l’aigua com a protagonistes, en consonància 
amb la festa major hivernal, que té aquest element com 
a eix central.

L’exposició Fonaments del catalanisme polític. Les 
Bases de Manresa ens presenta el fet històric de 
l’aprovació de les Bases, ara fa 125 anys, en el context 
del primer catalanisme polític, entre la publicació de Lo 
Catalanisme de Valentí Almirall (1896) i La Nacionalitat 
Catalana d’Enric Prat de la Riba (1906). Un recorregut 
pels fets i els protagonistes que van participar en aquella 
primera assemblea de la Unió Catalanista i en la gènesi 
del moviment de renaixença nacional catalana. I, també, 
una mirada retrospectiva a la Manresa del 1892, que va 
acollir aquella efemèride. La icona de l’exposició és la 
bandera de la Unió Catalanista, confeccionada el 1903, 
seguint el disseny de l’artista modernista Alexandre 
de Riquer i que ha estat un símbol del catalanisme. 
L’exposició ha estat organitzada per la Comissió Cívica 
dels 125 anys de les Bases de Manresa, produïda per la 
Diputació de Barcelona i comissariada per Rosa Serra.

Lloc: Centre Cultural el Casino

Organitza: Comissió 125 anys de les Bases de Manresa, 
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Manresa

Activitat gratuïta

PARELLES ARTÍSTIQUES. EXPERIÈNCIES CREATIVES 
PER LA SALUT MENTAL.

Parelles Artístiques és un projecte que es realitza des de 
l’any 2006 a Osonament, entitat sense ànim de lucre 
que té com a missió millorar la qualitat 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, 
hi participen altres serveis de salut mental de Catalunya. 
Parelles Artístiques consisteix en la creació i la posterior 
exposició d’unes obres realitzades per parelles artístiques 
formades per un artista amateur vinculat a recursos de 
salut mental i per un artista professional. L’exposició és 
la presentació pública de les obres i la culminació del 
treball realitzat, però es 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 inclou obres originals i úniques realitzades per 
parelles artístiques de sis comarques catalanes que, en 
aquesta dotzena edició, participen en el projecte: Bages, 
Barcelonès, Osona, Segrià, Tarragonès i Vallès Oriental.

Els objectius de Parelles Artístiques són afavorir la 
rehabilitació 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.

Lloc: Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Organitza: Osonament, Serveis de Salut Mental del 
Bages, Fundació Altahia i Ajuntament de Manresa.

L’exposició es podrà visitar en horari de l’Hospital de 
Manresa

Activitat gratuïta

Un any més, Manresa se suma a la iniciativa de la 
Institució de les Lletres Catalanes, la Federació Catalana 
d´Associacions i Clubs UNESCO, els Serveis Territorials 
del Departament de Cultura i altres entitats i institucions 
del Govern de Catalunya i del Govern de les Illes Balears, 
i organitza un acte d´homenatge a les lletres i la difusió 
de la poesia entorn del Dia Mundial de la Poesia.

La Institució de les Lletres Catalanes encarrega cada 
any a un poeta la creació d’un poema sobre aquesta 
diada i el tradueix a vint llengües de tot el món. 
Aquest poema i les seves traduccions es publiquen 
en un fulletó i es presenten en l’acte central del Dia 
Mundial de la Poesia a Barcelona. Aquest és només un 
dels molts actes que, tant a casa nostra com arreu del 
món, se celebren per commemorar aquest dia.

A Manresa, l’acte tindrà lloc a les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca de l’Ateneu les Bases, i engruixirà els més de 
250 actes i activitats que es fan arreu a les comarques 
de la Catalunya Central i dels territoris del domini 
lingüístic català per commemorar el Dia Mundial de la 
Poesia de 2018.

Els interludis musicals aniran a càrrec de Cor Obert del 
Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat 
(CNL), dirigit per Rosa Ortega, i donaran pas a la 
lectura de poesies per part de l’alumnat dels cursos de 
català del CNL i participants del programa Voluntariat 
per la Llengua.

L´acte està organitzat per la Regidoria de Cultura 
de l´Ajuntament de Manresa, la Biblioteca Ateneu 
Les Bases i el CNL Montserrat, amb la col·laboració 
d´Òmnium Bages, Cor Obert i Forn Jorba, finalitzarà 
amb un ressopó informal de pastes, refrescs i vi.

Lloc: Biblioteca Ateneu Les Bases

Organitza: CNL Montserrat, Biblioteca Ateneu Les 
Bases i Ajuntament de Manresa.

Activitat gratuïta

Premi Joaquim Amat-Piniella, convocat conjuntament 
per l’Ajuntament de Manresa i Òmnium Cultural del 
Bages, amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, 
el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya i 
l’Associació Memòria i Història de Manresa, Llibres Parcir 
i l’Associació Misteriosa Llum.

Aquest és un premi que es concedeix anualment a 
aquella obra en prosa que hagi destacat en l’àmbit de la 
literatura de preocupació social, interessada a reflectir les 
formes de vida de la societat contemporània i els seus 
moviments socials.

Les obres finalistes es presenten amb la presència 
d’alguns dels autors, a la Biblioteca del Casino, en el 
marc del club de lectura, com a activitat oberta a tohom 
i com a prèvia de l’acte de lliurament del premi. 

Lloc: Auditori Plana de l’Om

Organitza: Òmnium Cultural del Bages i Ajuntament 
de Manresa

Activitat gratuïta

El recorregut s’estructura a partir de 3 tipus de 
propostes:

PROJECTES VIP 

Treballs d’artistes convidats per la seva trajectòria en 
obres vinculades al treball de la llum: Carlos Coronas, 
Maria Ribera, membres d’Arquitectura Energia i 
MediAmbient de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, Meritxell Solé Figueras i Jordi Martínez 
Píñol.

PROJECTES 
SELECCIONATS 
(Accés per convocatòria oberta)

OBRES
FINALISTES 2018 
• Homenatge a les dones de Gemma Ruiz

• Un Pallars en mutació de Ramon Solsona

• La fascinació per Benjamin de Enric Umbert

• L’eterna guerra civil de Josep N. Santaeulàlia

CARNESTOLTES

Diumenge, 11 de febrer de 2018
11.30h Inici de la Rua de Carnestoltes Infantil 
(recorregut per concretar)

Per damunt de qualsevol altra consideració, el Carnaval 
o Carnestoltes és la festa per excel·lència. És un estat 
excepcional, un capgirament de l’ordre que, a Catalunya, 
se celebra set setmanes després de la primera lluna plena 
passat el solstici d’hivern, just quan els dies es fan més 
llargs. 

L’origen del Carnaval rau en el paganisme romà, que 
celebrava a l’hivern festes d’inversió i transgressió, 
com les lupercalia i saturnalia, amb elements que han 
sobreviscut fins a l’actualitat. Per exemple, la inversió 
de papers socials -amos i esclaus-, les disfresses i 
l’embriaguesa. Més endavant, amb l’adopció del 
Cristianisme, es va convertir en un temps de disbauxa, 
un lapse de permissivitat que s’oposava a la repressió 
dels instints i la severa formalitat litúrgica, just a les 
portes de la Quaresma.

La festa, en el simbolisme més antic, reuneix rituals 
de soroll i foc per despertar la natura i per propiciar-
ne la fertilitat. Algunes d’aquestes pràctiques sagrades 
han perviscut en la forma. És el cas, per exemple, de 
les màscares que colpegen el terra, dels dimonis que 
empaiten les noies, dels personatges amb banyes de boc 
i de les pells i esquelles en els carnavals de muntanya.

Avui dia, el Carnaval s’ha convertit en una festa popular 
de caràcter lúdic al voltant del rei Carnestoltes. L’actual 
tradició inclou la música i el ball, l’ocupació dels 
carrers, el menjar abundant i el beure, la provocació als 
espectadors i la sàtira.

Enguany, en motiu el 40è aniversari del Carnestoltes 
Infantil, farem una rua amb comparses del món dels 
oficis i estrenarem vestuari del rei i reina Carnestoltes, 

Jardins de Llum forma part del projecte Transefímers 
de la Xarxa d’Activitats Culturals Transversal. Per 
aquest motiu, Jardins de Llum se suma a una relació 
d’iniciatives en la qual també figuren el Festival Ingràvid 
de Figueres, la MAU (Mostra d’Art Urbà) de Granollers, 
Lluèrnia d’Olot, Fescamp de Sant Cugat del Vallès i A 
Cel Obert de Tortosa. 

La mostra de Jardins de Llum tindrà lloc el dimarts, dia 
20 de febrer, des de les 18.30 fins les 22h.

Aquest any 2018, el projecte parteix de l'antecedent 
Ponts de Llum, que es realitzarà el cap de setmana 
del 17 i 18 de febrer, i del qual quedaran algunes 
reminiscències - instal·lacions lumíniques - el dia de 
Jardins de Llum.

Organitza: Taula de les Arts Visuals de la Catalunya 
Central (TAV-CC) i Ajuntament de Manresa

ESTRUCTURES
PARTICIPATIVES 
Sobre un mateix suport treballats per diferents 
col·lectius de la ciutat, peces d’art efímer que actuen 
com a mode de senyalitzadors de l’itinerari.

a partir d’algunes idees aportades pel Consell d’Infants. 
Acabarem amb un fi de festa ben sonat!!!

Lloc: Museu Comarcal de Manresa

Organitza: Imagina’t, AMPA de Manresa i Ajuntament 
de Manresa

Activitat gratuïta

ELS FONAMENTS DEL CATALANISME POLÍTIC.125 
ANYS DE LES BASES DE MANRESA.

BASES



EXPOSICIÓ “DE LO CATALANISME  
A LA NACIONALITAT CATALANA”

EXPOSICIÓ “ENTRE REVOLUCIONS”,  
MANRESA 1814-1931
Organitza: Fundació Independència i Progrés i Parc de la Sèquia

Museu de la Tècnica de Manresa
Inauguració: 20h Gratuït - Exposicó permanent 5€, 3.5€ 
descompte. Entrada gratuïta (infants menors de 12 anys i docents)

ACTIVITATS GENER

DILLUNS 1 DE GENER

DIMARTS 9 DE GENER

DIJOUS 11 DE GENER

DIVENDRES 12 DE GENER

DISSABTE 13 DE GENER

DIUMENGE 14 DE GENER

DIMARTS 16 DE GENER

DIMECRES 17 DE GENER

DIJOUS 4 DE GENER

DIVENDRES 5 DE GENER

MOSTRA DE DOCUMENTS DE  
LES BASES DE MANRESA

CONCERT DE CAP D’ANY  

EL TRENCANOUS  

XICS’N’ROLL PRESENTA GOSSOS

CAVALCADA DE REIS DE MANRESA

MACHINES EL DOCUMENTAL DEL MES

LA DONZELLA

De l’1 desembre 2017 al 28 febrer 2018 

Arxiu Comarcal del Bages
De 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 h - Gratuït

Amb la Unió Musical del Bages
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal - Sala Gran / 19h - 15€,12€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal - Sala Gran / 20h - 28€, 26€ (descompte)

Organitza: Casa de la Música

Stroika / 12h - 12€, 10€ i 8€ (descompte / Pack famílies)

Organitza: Grup Cultural de l’Agrupació Cultural del Bages i 
Ajuntament de Manresa

Recorregut per carrers de Manresa / 18.30h - Gratuït

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 20h - Gratuït

Organitza: Biblioteca del Casino  

Biblioteca del Casino  
18h - Gratuït. Aformanent limitat (entrades a la Biblioteca)

Organitza: Biblioteca del Casino  

Biblioteca del Casino /11h - Gratuït (Inscripció Prèvia)

Organitza: Biblioteca Ateneu les Bases i Ajuntament de Manresa

Biblioteca Ateneu les Bases de Manresa /19h - Gratuït 
(places limitades)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Petita / 21h -15€,12€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Petita / 21h -15€,12€ (descompte)

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Teatre Conservatori / 18h - 22€, 20€ (descompte)

Organitza: Biblioteca del Casino i Kids and Us

Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

Organitza: Ajuntament de Manresa

Casal de les Escodines / 18.15h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i Imagina’t

Kursaal – Sala Petita /  12h,17h i 18h - 6€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran / 21h - 15€, 12€ (descompte)

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€ 

Del 5 al 29 de gener
Organitza: Foto Art Manresa i Casal de les Escodines

Casal de les Escodines
De dilluns a divendres,  de 10 a 14h i de 16 a 21h i 
dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h - Gratuït

Del 5 al 29 de gener
Organitza: Foto Art Manresa i Ajuntament de Manresa

Casal de les Escodines
De dilluns a divendres,  de 10 a 14h i de 16 a 21h i  
dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h - Gratuït

De l’1 de gener al 9 de febrer
Organitza: Foto Art Manresa

Sala Exposicions Foto Art Manresa 
Dimecres de 18 a 20h - Dijous de les 21.30 a 23h - Gratuït

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES  
DE FERRAN CORTADELLA

JOVES CREADORS 2017

EXPOSICIÓ 7È CONCURS SOCIAL DE  
COL.LECCIONS I 14È CONCURS SOCIAL DE 
FOTOMUNTATGES 

Del 8 al 31 de gener
Organitza: Biblioteca Ateneu Les Bases i Ajuntament de Manresa

Biblioteca Ateneu Les Bases 
Dilluns, dimecres i divendres,  de 15.30 a 20.30h ; 
dimarts i dijous, de 10.30 a 13.30h i de 15.30 a 20.30h
Dissabtes, de 10 a 14h - Gratuït

Del 9 al 27 de gener
Organitza: Biblioteques de Manresa i Ajuntament de Manresa

Biblioteca del Casino 
Dilluns de 16 a 20.30h, de dimarts a divendres de 10 a 
20.30h i dissabtes d’11 a 19h - Gratuït

EXPOSICIÓ ARRELATS D’ELISABET SALAT

HORA DEL CONTE ‘EL RATOLÍ FREDERICK  
I LES PARAULES’ AMB CLARA GAVALDÀ

BIBLIOLAB: L’HORT DEL FLIP-BOOKS            

EL BAGES AL PALADAR

ELS DARRERS DIES DE LA  
CATALUNYA REPUBLICANA

JAN&JÚLIA, LET’S GO CAMPING

LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES ROTOS

L’ELECTE

STORY TIME COWBOYS & INDIANS    

ESCOPÍNDOLES - MIL I UN CONTES

CINEMÚSICA          

NIT DELS GENIS          

LADY MACBETH           

CONCERT DE PIANO AMB ROGER ILLA           

HORA DEL CONTE ‘LA VINYA SILENCIOSA: 
AMAGATALL D’HISTÒRIES’ AMB SANDRA ROSSI

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€

Organitza: Conservatori de Música

Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

Organitza: Biblioteca Ateneu Les Bases i Ajuntament de Manresa

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa / 18h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran /18h - 34€, 32€ - 25€ (descomptes)     

JARABE DE PALO         

DIUMENGE 7 DE GENER

PRESENTACIÓ DE LES OBRES FINALISTES 
DEL PREMI JOAQUIM AMAT-PINIELLA, AMB 
TAST DE VINS
Organitza: Òmnium Cultural del Bages i Ajuntament de Manresa

Sala d’Actes de la Biblioteca el Casino / 19h - Gratuït

DIJOUS 18 DE GENER

DIVENDRES 19 DE GENER

DISSABTE 20 DE GENER

DIUMENGE 21 DE GENER

DILLUNS 22 DE GENER

DIJOUS 25 DE GENER

DISSABTE 27 DE GENER

DIUMENGE 28 DE GENER

PAS, ESPECTACLE INAUGURAL DE MCCC’18
Organitza: Ajuntament de Manresa

Kursaal – Sala Gran / 19h i 21h - Gratuït  
Les invitacions es poden recollir a les taquilles del Kursaal a partir del  
20 de desembre. Es concedirà un màxim de 2 entrades per persona.

Organitza: Conservatori de Música

Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El club de la cançó

Kursaal – Sala Petita / 21h - 15€, 12€ (descompte)

Organitza: Kursaal

Kursaal – Sala Gran / 21h - 25€, 22€ i 6€ (descompte)

Organitza: Kursaal

Kursaal – Sala Gran / 18h - 25€, 22€ i 6€ (descompte)

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€ 

Organitza: Biblioteca del Casino  

Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aforament limitat
(entrades a la Biblioteca)

CONCERT DE PIANO AMB PEP PÉREZ

COSES

E.V.A

E.V.A

JÚLIA IST

HORA DEL CONTE:  
ELS MEUS PRIMERS CONTES    

2018
Gener / Febrer / Març

ACTIVITATS FEBRER

DIJOUS 1 DE FEBRER

DIVENDRES 2 DE FEBRER

DISSABTE 3 DE FEBRER

DIUMENGE 4 DE FEBRER

L’HORA DELS DEURES
EL DOCUMENTAL DEL MES

HORA DEL CONTE AMB SANDRA ROSSI

BIBLIOLAB: ESPURNES

CORAL ESCRINY I MANEL CAMP

MISHIMA

A CORPS PERDUS. OPUS 2

Amb motiu de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de 
Manresa. De l’1 al 26 de febrer.
Organitza: Comissió 125 anys de les Bases de Manresa i 
Ajuntament de Manresa

Centre Cívic Selves i Carner 
De dilluns a divendres, de 16 a 21h - Gratuït

Organitza: Cineclub Manresa

Auditori Plana de l’Om / 20h - Gratuït

Organitza: Biblioteca del Casino  

Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aforament limitat
(entrades a la Biblioteca)

Organitza: Biblioteca del Casino  

Biblioteca del Casino / 11h - Gratuït. Inscripció Prèvia      

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran / 21h - 20€,18€ (descompte)     

Organitza: Casa de la Música

Stroika / 23.30h - 15€,12€ (descompte)     

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran / 21h - 12€, 10€ i 6€ (descompte)

Del 3 al 28 de febrer
Organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans i Casal de les 
Escodines

Casal de les Escodines
De dilluns a divendres,  de 10 a 14 h i de 16 a 21h i 
dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h - Gratuït

Del 6 al 24 de febrer
Organitza: IES Lluís de Peguera i Biblioteca del Casino 

Biblioteca del Casino 
Dilluns de 16 a 20.30h, de dimarts a divendres de 10 a 
20.30h i dissabtes d’11 a 19h - Gratuït

Del 15 de febrer al 9 de març
Organitza: Foto Art Manresa

Sala Exposicions Foto Art Manresa 
Dimecres de 18 a 20h - Dijous de les 21.30 a 23h - Gratuït

Del 7 al 21 de febrer de 2018
Organitza: Ajuntament de Manresa

Centre Cultural el Casino
De dimarts a diumenge de 18 a 21h - Gratuït

MATERIALS SOBRE LES BASES DE MANRESA

INÈDITS SONS. EXPLORACIONS SONORES
Organitza: Conservatori de Música

Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

EXPOSICIÓ 15 ANYS DEL COL.LECTIU  
DELS JUEUS DE L’AIXADA DEL CASAL 
CULTURAL DELS DANSAIRES MANRESANS

EXPOSICIÓ ‘90 ANYS: 1927-2017.  
INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA’

EXPOSICIÓ IMPRESSIONS DE GENIS SAEZ

EXPOSICIÓ DEL PREMI JOAN VILANOVA  
DE DIBUIX I GRAVAT

PERSONAL SHOPPER

CABARET(A)

DOS FAMILIAS

STORY TIME : GINA GINGER I CHARLIE CHIVES

LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TERRITORIAL 
DE LES CIUTATS NO-METROPOLITANES

PRESENTACIÓ DEL WEB “DIETARI DE LA  
BIBLIOTECA POPULAR DE MANRESA (1928-1939)”

BERTO ROMERO

FESTA DEL CARNESTOLTES

CALÍGULA

CALÍGULA

Organitza: Cineclub Manresa  

Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€      

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran / 18h - 15€,12€ i 6€ (descompte)     

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Petita / 21h - 15€ i 12€ (descompte)     

Organitza: Biblioteca del Casino i Kids and Us

Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

Organitza: GEST! Associació de Professionals

Auditori Plana de l’Om / de 9.15h a 13.30h - Gratuït

Organitza: Associació Memòria i Història de Manresa

Centre Cultural el Casino / 19h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner

Kursaal – Sala Gran / 21h - 24€, 22€ (descompte)

Organitza: AV Font dels Capellans

Plaça La Pau i Sala Polivalent Font dels Capellans 
De 17h a 19h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 21h - 28€, 25€ i 6€ (descomptes)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 18h - 28€, 25€ i 6€ (descomptes)

DIMECRES 7 DE FEBRER

DIJOUS 8 DE FEBRER

DIVENDRES 9 DE FEBRER

DISSABTE 10 DE FEBRER

DESPUÉS DE LA TORMENTA

ESCOPÍNDOLES – MIL I UN CONTES

A TOT GAGS

UNA CARRETADA DE CONTES

JOANA GOMILA

LLIURAMENT PREMI SÉQUIA

Organitza: Cineclub Manresa
Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€

Organitza: Ajuntament de Manresa
Casal de les Escodines / 18.15h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Teatre Conservatori / 21h - 5€

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

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i d’Arrel
Kursaal – Sala Petita  / 19h - 12€,10€ (descompte)

Organitza: Fundació Universitària del Bages i Fundació Aigües 
de Manresa
Museu de la Tècnica de Manresa  / 19.30h - Gratuït

Organitza: Punt D’ART Guimerà
Escola D’ART Guimerà / 9.45h a 14h - 55€

Organitza: Biblioteca del Casino  
Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

DIJOUS 15 DE FEBRER

DIVENDRES 16 DE FEBRER

DISSBATE 17 DE FEBRER

HORA DEL CONTE CONTES PETITS  
AMB CLARA GAVALDÀ

MÀSTER CLASS D’ACRÍLIC I AQUAREL.LA 
AMB L’ARTISTA LLUÍS PUIGGRÒS

PONTS DE LLUM
Dissabte 17 i Diumenge 18 de febrer

Organitza: Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central 
(TAV-CC) i Ajuntament de Manresa

Centre Històric / 17h i 22h - Gratuït

Del 17 de febrer al 20 de maig  
Inauguració: 17 de febrer a les 19h (activitat gratuïta)
Organitza: Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia i 
Ajuntament de Manresa
Museu de la Tècnica de Manresa
De dimarts a diumenge de 10 a 14h / Preus de la visita 
Adults: 3€ Reduït: 1.5€ (jubilats, estudiants) Menors de 16 
anys i docents (gratuït)

EXPOSICIÓ DEL PTV AL TDK.  
COM VIVÍEM ENTRE 1940 I 1990

XICS’N’ROLL DESCOBREIX A THE BEATLES 
AMB ABBEY ROAD 
Organitza: Casa de la Música  

Stroika / 12h - 12€,10€ i 8€ (descomptes / Pack famílies)

CANTAGRAN
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner  

Kursaal – Sala Gran / 12h i 18h - 8€      

Del 10 de febrer al 2 d’abril - Inauguració: 10 de febrer a les 19h
Organitza: Comissió 125 anys de les Bases de Manresa, 
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Manresa

Centre Cultural el Casino
De dimarts a diumenge de 18 a 21h - Matins, visites 
concertades - Gratuït

EXPOSICIÓ ‘ELS FONAMENTS DEL  
CATALANISME POLÍTIC. LES BASES DE 
MANRESA’

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

1312

CARNESTOLTES INFANTIL 40È ANIVERSARI
Organitza: Imagina’t i Ajuntament de Manresa
Recorregut per carrers de Manresa / 11.30h - Gratuït

DIUMENGE 11 DE FEBRER



DIMARTS 20 DE FEBRER

DIJOUS 22 DE FEBRER

DIVENDRES 23 DE FEBRER

DIMECRES 21 DE FEBRER

FEDERICO GARCÍA

GOODBYE BERLÍN

EL PETIT PRÍNCEP

EL PETIT PRÍNCEP

TERRA BAIXA

GUILLAMÍ PIANO TRIO

QUICO PI DE LA SERRA

PARAULES ENCADENADES

CONCERT DE LA LLUM 2018  
19È MEMORIAL MARIA COMA

MISTERI DE LA LLUM

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 18h - 18€,15€ i 6€ (descompte)

Organitza: Cineclub Manresa
Auditori Plana de l’Om / 18.30h - 5€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 18h - 22€, 20€ i 15€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 12h i 18h - 22€, 20€ i 15€

Organitza: Cineclub Manresa i 125 anys de les Bases de Manresa
Auditori Plana de l’Om / 18.30h - Gratuït

Organitza: Conservatori de Música
Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El club de la cançó
Kursaal – Sala Petita / 21h - 15€,12€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Teatre Conservatori / 21h - 22€, 20€ (descompte)

Dimarts 20, dissabte 24 i diumenge 25 de febrer
Organitza: Ajuntament de Manresa, Associació Misteriosa 
Llum, Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Església del Carme / 20h - Gratuït

Organitza: Coral Font del Fil de Manresa
Església del Carme / 18.30h - Taquilla inversa

JARDINS DE LLUM
Organitza: Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central 
(TAV-CC), Associació Misteriosa Llum i Ajuntament de Manresa

Centre Històric / 18.30 - 22h - Gratuït

PETITS PONTS DE LLUM
Organitza: Plataforma de Professionals de la Dansa de 
Manresa i Ajuntament de Manresa

Museu Comarcal de Manresa / 11.30h - Gratuït

DIUMENGE 18 DE FEBRER

ACTE DE LLIURAMENT DEL 18È PREMI 
JOAQUIM AMAT-PINIELLA.
Organitza: Òmnium Cultural del Bages i Ajuntament de Manresa

Auditori Plana de l’Om /19h - Gratuït

LO DE MARRAS

BERTA SALA QUARTET

DAVID PASTOR I MASSIMILIANO ROLFF

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA

Organitza: Casa de la Música
Stroika / 22h - 12€, 9€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Auditori Plana de l’Om  / 12h - 6€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i Gust de Jazz
Kursaal – Sala petita  / 20h - 15€, 12€ (descompte)

Organitza: Cineclub Manresa
Auditori Plana de l’Om  / 18.30h - 5€

Organitza: Conservatori de Música
Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

Dissabte 24 i Diumenge 25 de febrer
Organitza: Ajuntament de Manresa i Associació Manresa de Festa
Centre històric / De 10h a 21h - Gratuït

FIRA DE L’AIXADA.  
MERCAT MEDIEVAL DE LA LLUM

DIUMENGE 25 DE FEBRER

DIMARTS 27 DE FEBRER

DIJOUS 1 DE MARÇ

DISSABTE 24 DE FEBRER

ORFEÓ CATALÀ I ORFEÓ MANRESÀ
Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i 125 anys de 
les Bases de Manresa
Kursaal – Sala Gran / 21h - 18€, 15€ (descompte)

KATIA MICHEL, PIANO
PETER SCHMIDT, VIOLONCEL

ACTIVITATS MARÇ

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
PARELLES ARTÍSTIQUES: EXPERIÈNCIES 
CREATIVES PER A LA SALUT MENTAL
De dijous 1 de març a dissabte 24 de març
Organitza: Osonament, Serveis de Salut Mental del Bages, 
Fundació Altahia i Ajuntament de Manresa

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa /19h - Gratuït

De l’1 al 29 de març
Organitza: Comissió 125 anys de les Bases de Manresa i 
Ajuntament de Manresa

Casal de les Escodines
De dilluns a divendres,  de 10 a 14h i de 16 a 21h i 
dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h - Gratuït

Del 6 al 29 de març
Organitza: Foto Art Manresa

Centre Cívic Selves i Carner
De dilluns a divendres, de 16 a 21h - Gratuït

Del 9 de març al 2 d’abril de 2018
Organitza: Centre Cultural el Casino, Ajuntament de 
Manresa i Enciclopèdia Catalana

Centre Cultural el Casino
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h  - Gratuït

MATERIALS SOBRE LES BASES DE  
MANRESA. AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ 
DELS 125 ANYS DE LES BASES DE MANRESA

EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA DEL CONCURS 
SOCIAL DE FOTO ART MANRESA 2017 

EXPOSICIÓ «SALVEU-ME LA MIRADA»

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

Organitza: Biblioteca del Casino  
Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

Organitza: Biblioteca del Casino  
Biblioteca del Casino / 11h -  Gratuït. Inscripció Prèvia      

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 21h - 34€, 32€ (descompte)     

PUPUT

HORA DEL CONTE

BIBLIOLAB: CONTE ANIMAT

VÍCTOR ULLATE BALLET

DIVENDRES 2 DE MARÇ

DISSABTE 3 DE MARÇ

Organitza: Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia  
Séquia / Varia segons la modalitat i el punt de sortida - Gratuït  

Organitza: Conservatori de Música 
Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït  

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 20h - 42€, 40€ (descompte)

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

Organitza: Biblioteca del Casino i Kids and Us
Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 21h - 22€, 20€ i 15€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Teatre Conservatori / 17.30h - 8€, 6€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 17h i 21h - 15€, 12€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Teatre Conservatori / 18h - 20€, 18€ (descompte)

Organitza: Casa de la Música
Stroika / 23h - 15€, 12€ (descompte)

Organitza: Casa de la Música
Stroika / 12h - 12€,10€ i 8€ (descomptes / Pack famílies)

TRANSÉQUIA

JAZZ 4 LAUGHS

DON CARLO

BARBES DE BALENA

DIUMENGE 4 DE MARÇ

DIMARTS 6 DE MARÇ

DIMECRES 7 DE MARÇ

DIJOUS 8 DE MARÇ

DIVENDRES 9 DE MARÇ

DISSABTE 10 DE MARÇ

DIUMENGE 11 DE MARÇ

2018
Gener / Febrer / Març

XICS’N’ROLL DESCOBREIX QUEEN  
AMB MOMO

STORY TIME : MOUSSY AND  
THE BIG RED BALL    

ANDRÉS SUÁREZ    

LA CIGALA I LA FORMIGA    

EL MUSICAL, GREASE!

MIREIA PINTÓ & ORQUESTRA TERRASSA 48

ISEO & DODOSOUND W/ 
THE MOUSEHUNTERS

Organitza: Conservatori de Música 
Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït  

Organitza: Ajuntament de Manresa
Casal de les Escodines / 18.15h - Gratuït  

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Teatre Conservatori / 21h - 15€, 6€ (descompte) 

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics, El Galliner i 
l’Associació de Professors de Francès de Catalunya
Kursaal – Sala Gran / 21h - 30€, 28€ (descompte) 

Organitza: Biblioteca del Casino  
Biblioteca del Casino / 11h - Gratuït. Inscripció Prèvia      

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner 
Kursaal – Sala Gran / 21h - 25€, 22€

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner 
Kursaal – Sala Gran / 18h - 25€, 22€

Organitza: Casa de la Música 
Stroika / 23h - 15€, 12€ (descomptes)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner 
Auditori Plana de l’Om / 12h - 6€

Organitza: CNL Montserrat
Recorregut per Manresa - Sortida Plaça Major / 15.45h - 
Gratuït (Places limitades)

DILLUNS 12 DE MARÇ DIVENDRES 23 DE MARÇ

DISSABTE 24 DE MARÇ

DIUMENGE 25 DE MARÇ

DIVENDRES 30 DE MARÇ

DIMECRES 14 DE MARÇ

DIVENDRES 16 DE MARÇ

ITINERARI CARRERS
SIGNIFICAT I ORIGEN DELS TOPÒNIMS 
DELS CARRERS

OCTET DE VENT DEL CMMM

ESCOPÍNDOLES – MIL I UN CONTES

CAMUT BAND

FORMIDABLE! AZNAVOUR

DISSABTE 17 DE MARÇ

LABORATORI DE LECTURA:  
EL LLOP HA TORNAT

CYRANO

CYRANO

NÚRIA GORCHS, VIOLA, I 
MONTSERRAT SALA, PIANO

AYAX Y PROK

DIUMENGE 18 DE MARÇ

DIMECRES 21 DE MARÇ

DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Organitza: CNL Montserrat i Ajuntament de Manresa

Ateneu les Bases / 18h - Gratuït

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

Organitza: Biblioteca del Casino  
Biblioteca del Casino / 18h - Gratuït. Aformanent limitat
(entrades a la Biblioteca)

LES DONES DE FRANK

HORA DEL CONTE
ELS MEUS PRIMERS CONTES

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

Organitza: Casa de la Música
Stroika / 21.30h - 18€,15€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i Imagina’t
Teatre Conservatori / 17.30h - 8€,6€ (descompte)

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i Imagina’t
Kursaal – Sala Gran / 21h - 18€,15€ i 6€ (descompte)

Organitza: A.C.R. Armats de Manresa
Centre Històric / 9h a 13.30h - Gratuït

Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics i El Galliner
Kursaal – Sala Gran / 18h - 22€, 20€ (descompte)

Organitza: A.C.R. Armats de Manresa
Centre Històric / 18.30 a 24h - Gratuït

ROGER MAS

ELS TRES PORQUETS  
ES CAGUEN DE POR

EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

DESFILADA ARMATS DE MANRESA

PASSIÓ SEGONS SANT JOAN DE BACH

PROCESSÓ DIVENDRES SANT

LA FUGA I EKKO

Organitza: Conservatori de Música
Auditori del Conservatori Municipal de Música / 20h - Gratuït

EL CORAL AL LLARG DE LA HISTÒRIA

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

1514

13, 20 i 27 de gener
3, 10 i 17 de febrer
3, 10, 17, 24 i 31 de març

28 de gener 
18 de febrer 
25 de març

Horari i lloc de les Visites Guiades:  
11h Oficina de Turisme (Plaça Major, 10)

8€ General / 7,20€ Reduïda

MANRESA, COR DE CATALUNYA

MANRESA UNIVERSAL,  
LA CIUTAT DE SANT IGNASI

VISITES GUIADES

DIJOUS 22 DE MARÇ

8€ General sense tast / 7,20€ Reduïda sense tast/ 14€ General 
amb tast / 13€ Reduïda sense tast. Un tast de productes locals i 
vins de la D.O. Pla del Bages.



Mitjans de comunicació

Col·laboren

Organitza

www.manresacultura.cat

Amb el suport de Col·laboradors principals


