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Acte institucional d’inici de la commemoració  

dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa  
 

Acte retransmès en directe per la web de l’Ajuntament 

 
 
 
18.30 h – Arribada d’autoritats a l’Ajuntament de Manresa (plaça Major, núm. 1) i 
salutació als porxos de l’Ajuntament 

 
 Hi haurà un espai habilitat per mitjans de comunicació 

 
-Alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia. 
-Corporació municipal. 
-Excma. Sra. Núria Marín Martínez, presidenta Diputació de Barcelona. 
-Hble. Sra. Lourdes Ciuró Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
-Molt Honorable Sra. Laura Borràs Castanyer, presidenta Parlament de Catalunya. 
-Molt Honorable Sr. Pere Aragonès Garcia, president de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
19.00 h – Acte institucional – Saló de Sessions 
 

 Hi haurà un espai habilitat per mitjans de comunicació 
 
 

1. Obre l’acte l’Il·lm. Sr. Marc Aloy i Guàrdia, alcalde de Manresa. 
 

Abans de començar l’acte institucional:  
 

a) L’Alcalde demana al Molt Honorable Senyor Pere Aragonès Garcia, que signi el 
Llibre d’Honor de la Ciutat de Manresa (abans de començar l’acte institucional) 
El Llibre d’Honor s’estrena avui i la primera pàgina és obra de l’artista manresana Rosa 
Solano. 

 

b) L’Alcalde demana a la Molt Honorable Senyora Laura Borràs Castanyer que signi el 
Llibre d’Honor de la Ciutat de Manresa (abans de començar l’acte institucional). 

 
2. Parlament de l’Il·lm. Sr. Marc Aloy i Guàrdia, alcalde de Manresa. 

 
3. Parlament del Sr. Joan Calmet Piqué, tinent d’alcalde de Turisme i Projecció de 

Ciutat, que presentarà el programa d’actes commemoratius del projecte “Manresa 
2022 Transforma”. 

 
4. Parlament de l’Excel·lentíssima Senyora Núria Marin Martínez, presidenta de la 

Diputació de Barcelona. 
 

5. Parlament de la Molt Honorable Senyora Laura Borràs Castanyer, presidenta del 
Parlament de Catalunya. 

 
6. Parlament de cloenda del Molt Honorable Senyor Pere Aragonès Garcia, president 

de la Generalitat de Catalunya. 

http://www.manresa.cat/web/article/5914-en-directe
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7. Intervenció artística a càrrec de Nadia Pessarrodona Rovira i Arnau Barrios Vinyes. 

 
8. L’Alcalde convida tothom a participar a l’espectacle inaugural “Manresa 2022 

Transforma” a la plaça Major. 

 
 
 
20.00 h – Espectacle inaugural ‘Manresa 2022 Transforma’ – plaça Major 
 

 Acte a peu dret. Circulació lliure per als mitjans de comunicació (a 
excepció de la zona de seguretat). També s’habilitarà el balcó del primer 
pis de l’edifici número 5 de la plaça Major. 

 
Prèviament, ballada de l’Àliga de Manresa, que té el seu origen al segle XVI i és 
considerada la màxima representació de la ciutat. Ballarà de forma excepcional, com a 
símbol de la ciutat de Manresa, la seva dansa solemne a la plaça Major davant les 
màximes autoritats del país amb motiu de la Commemoració dels 500 anys de l’estada 
d’Ignasi de Loiola a Manresa. A càrrec dels Geganters de Manresa. 
 

 
Inici de l’acte amb Sacude (dansa aèria), i la participació de Xàldiga i la Colla 
Castellera Tirallongues. 
 

 La següent informació està EMBARGADA i s’ofereix exclusivament per 
facilitar la tasca dels mitjans gràfics: 

 
a) Tirolina amb pancarta 2022. De façana esquerra (mirant Ajuntament) a façana 

dreta. 
b) Desplegament de set pancartes a façanes de la plaça que corresponen als set 

eixos del programa Manresa 2022. 
c) Sortida de tres columnes de Xàldiga des de tres punts de la plaça, que es 

dirigeixen cap a la plataforma, que estarà al terra, just davant la façana. 
d) Sortida de la Colla Tirallongues de darrera la plataforma. 
e) Petita demostració castells i foc davant de la plataforma. 
f) Enlairament de la plataforma. 
g) Inici de l’acte de dansa aèria (30 min). 
h) Final amb coreografia de Sacude dalt la plataforma i Xàldiga i Tirallongues a 

sota. 
i) Esclat final de focs. Es llançarà des de la teulada de l’edifici municipal número 

5. 
 
 
 
CONVOCATÒRIA I ACREDITACIONS 

 
Els mitjans de comunicació interessats han de confirmar assistència al número 673 
299 805 (mitjançant un WhatsApp o una trucada). 
 
Caldrà indicar el nom, el mitjà i si s’assisteix a un o a tots dos actes. L’aforament de 
l’acte institucional és limitat. No s’acceptarà l’entrada de cap mitjà que no ho hagi 
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sol·licitat de manera prèvia. També caldrà indicar les necessitats tècniques i el tipus de 
cobriment (fotogràfic, mitjà escrit, necessitat de rac de premsa, etc). 
 
Un cop confirmada l’assistència, els mitjans podran recollir les acred itacions de 
premsa a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) divendres 28 i dissabte 
29, de 10 a 14 hores i de 17 a 19 hores. 
 
 
 
 
MÉS INFORMACIÓ 

 

Carmina Oliveras Vila 

Adjunta al Cap de Gabinet d’Alcaldia i  Comunicació  

 

Plaça Major, 1 - 08241 Manresa 

93 878 24 75 (Ext. 12391) – 673 299 805 

coliveras@ajmanresa.cat  

 

mailto:coliveras@ajmanresa.cat

