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SALUTACIÓ DE L'ALCALDEÉs un goig adreçar-me a vosaltres amb aquest 
programa de mà. La de l’any passat va ser la meva 
primera Festa Major com a alcalde, però la Co-
vid-19, que ens ha capgirat la vida a tots plegats, 
també ens va obligar a fer una festa diferent i 
inèdita. Sense programa de mà, però sobretot 
sense pregó institucional, sense Correaigua ni 
Correfoc, sense la ballada de la imatgeria, sense 
cercavila... En definitiva, sense tots aquells ac-
tes que ens són propis i tradicionals i ens donen 
personalitat com a ciutat. Malgrat tot, es va fer 
un esforç ingent per mantenir viva la cultura se-
guint totes les precaucions. 
Avui, la lluita contra la Covid continua. Cal seguir 
amatents i actuant amb responsabilitat. Amb tot, 
la vacunació avança i les condicions actuals per-
meten acostar-nos, almenys una mica i amb totes 
les prevencions, a la normalitat que tant desit-
gem recuperar.
Voldria tenir un record per a tothom qui ha patit 
les conseqüències de la Covid. Les persones que 
ens han deixat, els seus familiars i amics i els 
qui encara lluiten contra el virus, i manifestar 
l’agraïment a totes les persones, professionals 
i voluntaris que han treballat per fer front a la 
pandèmia. Un cop més: gràcies.
Per preparar aquesta Festa Major ens hem adap-
tat a les condicions que vivim, com hem anat fent 
des que hem de conviure amb el virus. La cultura 
és segura si seguim tots els protocols, i això re-
presenta una feina extra. Vull agrair a tothom 
l’esforç.

També enguany, 
doncs, ens hem re-
inventat i oferim un 
programa amb nous 
recintes festius, com 
el Parc de Can Font, 
amb noves propos-
tes, com ara un es-
pectacle de foc per 

saciar una mica les 
ganes de Correfoc que tenim, amb el pregó al Te-
atre Conservatori, i amb una oferta d’activitats 
que busca arribar a totes les edats i gustos.
Toca encara fer una festa continguda, amb mesu-
res, cadires, mascaretes i distàncies. Però al cap 
i a la fi farem Festa Major. Serà de nou el tradici-
onal retrobament després de vacances, l’oportu-
nitat de gaudir abans de reprendre el fil de l’acti-
vitat habitual amb l’arribada del setembre.
Desitjo que, amb tota la responsabilitat, però 
també amb esperit festiu i ganes de tirar enda-
vant, gaudim tots plegats d’aquests dies de cele-
bració. I també que l’any que ve puguem recupe-
rar aquella Festa Major que coneixem i estimem.
Bona Festa Major!

Marc Aloy Guàrdia
Alcalde de Manresa
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Gràcies.
Aquesta és la primera i principal paraula que us 
voldria dir. Gràcies per haver-nos ajudat, amb 
el vostre compromís i el vostre comportament 
exemplar durant l’organització de tants actes 
aquests mesos, a poder oferir-vos un programa 
de Festa Major després d’un any i mig de pandè-
mia. Perquè de res serveix programar concerts, 
espectacles, mostres... si després, com a públic, 
no hi ha un seguiment de la normativa. Mai com 
ara la bona voluntat havia estat tan necessària: 
paciència per accedir esglaonadament als es-
pais, atenció a mantenir les distàncies, accepta-
ció perquè, malgrat ser bombolla, calgui portar 
mascareta a l’espectacle... S’està fent llarga, 
certament, aquesta manera de funcionar ac-
tual, però hem de mostrar encara molta cura. 
Massa  persones han patit i pateixen les conse-
qüències demolidores d’aquesta pandèmia.
Amb la cultura popular i tradicional amb grans 
dificultats per desplegar la seva acció, però 
buscant i trobant alternatives, com el lluïment 
de foc que us proposem amb Xàldiga o la tor-
nada progressiva dels Tirallongues, us portem 
un programa variat, amb circ, màgia, música, 
modernitat i tradició per a tothom i on tothom 
és benvingut. El bus urbà us acostarà amb faci-
litat als escenaris que utilitzarem. Els artistes 
ens tenen més lluny, i només ens veuen els ulls, 
però no tingueu dubte que senten el nostre es-
calf. I nosaltres tenim els ulls brillants de poder 
compartir, ni que sigui amb condicionants, una 
trobada plegats.
Probablement aquesta Festa major s’assembli 

més a la de l’any 
passat que a la 
que voldríem, 
però ara toca 
ballar aquest 
ball així. Moltes 
persones des 
d e  d i f e r e n t s 
departaments 
de la Casa han 
buscat l’ade-
quació d’es-
pais, horaris, 
interessos... 
g a r a n t i n t 
s e m p r e  l a 
seguretat de les perso-
nes, i ara toca gaudir-ne! El gest de l’Elvis que 
il·lustra el programa d’enguany que ens ha fet 
Duplex no deixa lloc a dubtes!
Ens trobem als actes amb una rialla rere la mas-
careta!
Gràcies de nou. Molt bona Festa Major. Per a tot-
hom.

Anna Crespo i Obiols
Regidora de cultura

SALUTACIÓ
DE LA REGIDORA
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L’energia que connecta
Som l’elèctrica que connecta amb les persones i amb la Terra. 

Proporcionem l’energia necessària procedent de fonts renovables.

Ara al cor de Catalunya

Dona’t d’alta a l’energia de proximitat Pompeu Fabra, 1 
Manresa 900 101 605



08 h – Plaça de les Oques o Torre Lluvià
Ploggings Manresa
Manresa fem-la neta. Caminada per netejar 
l’entorn de la nostra ciutat. Vine i participa.
Recorregut curt. Inici a la Torres Lluvià 
Recorregut llarg. Inici a la plaça de les Oques
La fusió màgica entre esport i cura del medi 
ambient per a una ciutat neta i saludable.
Ho organitzen: FEDAC Manresa i Vela Club&Fitness

De 17 a 20 h 
Visites a la Manresa Desconeguda
La fàbrica del Salt
De molí fariner a fàbrica i a ús social.
Visita a l’interior de la fàbrica, a les plantes su-
periors recentment restaurades i a les estan-
ces de la comunitat islàmica del Bages.
Inici: a la plaça del Salt
Caldrà portar mascareta i s’aconsella portar 
calçat còmode. Visites gratuïtes. 
És imprescindible reserva prèvia, a partir del 
dilluns 23 d’agost a les 10 del matí, que es pot fer: 
-A la web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
-Presencialment: Oficina Turisme de Manresa 
(Plaça Major, 10). Horari: dilluns de 10 a 14 h; a 
partir de de dimarts, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Garantim el compliment de tots els protocols 
de seguretat. Per aquest motiu les places són 
limitades.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·laboren: Centre d’Estudis del Bages, Comunitat 
Islàmica del Bages, Fundació Turisme i Fires de Manresa, 
Museu de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de 
la Sèquia 

DIJOUSPROGRAMA

26 d'agost
19 h – Cripta de la Col·legiata Basílica 
de Santa Maria de la Seu
Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, 
Fruitós i Agnès

19.15 h – Escola La Renaixença
Inauguració de l’exposició “Tres dies 
d’abril. 90 anys de la proclamació de 
la República” i “República i Escola a 
Manresa (1931-1939)”
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·laboren: Associació 
Memòria i Història de 
Manresa, Arxiu Comarcal del 
Bages, Museu de Manresa, 
Diputació de Barcelona, 
Direcció General de Memòria Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya, Memorial Democràtic

20 h – Centre Cultural El Casino -
Espai 7
Inauguració del 91è Concurs  Exposició 
d’Artistes Manresans
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre 
Cultural el Casino



20 h – Teatre Kursaal - Sala Gran
Teatre Mòbil i Marcel Gros
https://www.kursaal.cat/programacio/acte/
remember-show

20.30 h – Sala d’Exposicions del Centre 
Cultural El Casino
Inauguració de l’exposició “Ser arbre”, 
de Josep Morral i Inglès
Després de l’èxit de les exposicions al Centre 
d’Art Contemporani i Sostenibilitat, i a la Gale-
ria Artèria d’Igualada, l’artista manresà  ens 
mostra les seves darreres creacions. Es tracta 
d’obres que combinen elements naturals amb la 
pintura acrílica i la imatge digital. 
Ho organitza: Centre Cultural El Casino

21 h – Parc de Can Font
Djilandiang
Música i dansa tradicional del Senegal. El ritme 
de la percussió i l’energia de la dansa són la 
base de l’espectacle d’aquest grup senegalès.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

21.30 h – Exteriors Anònima (entrada 
pel Carrer Llussà, 9)
Meritxell Neddermann
In the backyard of the castle (2020) és el nom 
del primer disc de Meritxell Neddermann. Una 
artesana de la cançó amb un directe sublim.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

DIJOUS
26 d'agost

21.30 h – Plaça Porxada
Dansa amb el cor
Espectacle del cos de dansa i grup juvenil del 
Grup de Dansa Cor de Catalunya.
Ho organitza: Grup de Dansa Cor de Catalunya
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

21.30 h – Pati del Casino
Cinema familiar: Trolls (2)- Gira Mundial
La Poppy i en Branch descobreixen que la seva 
tribu no és l’única al món! Una aventura que els 
portarà més enllà de tot el que havien conegut.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

22 h – Passeig de Pere III (2n tram)
Audició de Sardanes al Cor de Catalunya
A càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa
Ho organitza: Foment de la Sardana de l’Agrupació 
Cultural del Bages

22.30 h – Exterior Palau Firal
Los 80 Principales
El grup L80P és considerat un dels millors tri-
buts als anys 80. Un viatge musical que repassa 
algunes de les millors cançons de la dècada. 
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €
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web.lafestamajor.cat
web.lafestamajor.cat
web.lafestamajor.cat


DIVENDRES
27 d'agost

De 18 a 20 h 
Visites a la Manresa Desconeguda
El conjunt arqueològic dels Plans de 
Santa Caterina
De convent a mas: més de 700 anys d’història.
Visita al recinte arqueològic i a la Torre de San-
ta Caterina. 
Inici: camí d’accés a la Torre de Santa Caterina 
des del Camí de les Pedreres. Es recomana arri-
bar-hi a peu.
Caldrà portar mascareta i s’aconsella portar 
calçat còmode, aigua i protecció per la calor i 
els mosquits.
Visites gratuïtes. 
És imprescindible reserva prèvia, a partir del 
dilluns 23 d’agost, a les 10 del matí. Es pot fer: 
-A la web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
-Presencialment: Oficina Turisme de Manresa 
(Plaça Major, 10). Horari: dilluns de 10 a 14 h i 
de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Garantim el compliment de tots els protocols 
de seguretat, per aquest motiu les places són 
limitades.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·laboren: Arqueòlegs. Cat, Centre d’Estudis del 
Bages, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Museu de 
Manresa

18 h – Torre Lluvià - Anella Verda 
Inauguració de Microscopies
Un itinerari pels entorns de la Torre Lluvià, 
amb intervencions artístiques permanents i 
efímeres recollint experiències de land art. Una 
proposta que ens permet redescobrir a través 

de l’art els entorns singulars de l’Anella Verda 
de Manresa tot posant en relleu els valors patri-
monials, naturals i culturals d’aquest entorn.
A les 19 h performance “Natura i moviment” a 
càrrec de Nil Nebot i la ballarina i coreògrafa 
Carlota de Carvajal. 
Una intervenció a la natura que posar èmfasi en 
el moviment produït per a crear l’obra.
Uns moviments amb patrons i comportaments 
propis de la vida a les ciutats que es contrapo-
sen a un altre tipus de moviment mecanit zat, 
més coherent amb l’entorn. Un moviment creat 
per la pràctica i la sensibilitat d’aquells que co-
neixen allò que els envolta, els gestos de la vida i 
el contacte amb el medi rural.
Lloc: Terrenys de Cal Cuques 
Ho organitza:  CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sos-
tenibilitat El Forn de la Calç i Ajuntament de Manresa

18 i 20 h – Pati del Casino
Landry presenta “Atreveix-te” 
L’últim treball de Landry pretén tancar l’etapa 
anterior com a Landry el Rumbero i començar-ne 
una de nova. La rumba catalana s’ha transfor-
mat per enriquir diversos gèneres musicals. Un 
espectacle musical per a públic familiar.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

web.lafestamajor.cat


DIVENDRES
27 d'agost

19.30 i 22.30 h – Pati de l’Anònima
Concert a càrrec de la 
Cobla-Orquestra Els Montgrins
La Cobla Orquestra Montgrins és la degana d’en-
tre les avui existents i una de les més prestigio-
ses agrupacions musicals de Catalunya.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 € 

20 h – Teatre Kursaal. Sala Gran
Electrobacasis
10 anys Camerata Bacasis 
https://www.kursaal.cat/programacio/acte/
electrobacasis-1

20 h – Cercle Artístic de Manresa
Inauguració de l’Exposició “Realitats”, 
de Ramon Maria Jounou
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa

20.30 h – Exterior Palau Firal   
Fornax
Quartet bagenc de punk-rock hereu d’una de les 
bandes de més anomenada a la comarca durant 
la darrera dècada, els No Matters.
L’artesenc Quim Serra (veu i guitarra), els man-
resans Jordi Alberti (veu i guitarra) i Gerard 
Perarnau (bateria), i el barceloní Dani Salat 
(baix) són els components del grup Fornax. 
Hi col·labora: Casa de la Música de Manresa
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost. 
Preu de l’entrada de Fornax i Itaca Band: 1 €

21 h – Parc de Can Font
Filf3rro
Filf3rro trio és un grup del Bages i l’Anoia que 
capgira els grans èxits de la música moderna 
adaptant-los al català.
Jordi Repullés (guitarra i veu), Oriol Mercader 
(veu) i Gerard Serratroy (guitarra i veu).
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

21.30 – Plaça Porxada 
Tradidansa 2021
Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del 
Bages

A continuació
Festejant
A càrrec del Grup 2.0  de l'Esbart Manresà

A continuació
Vincles
A càrrec del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà
Organitza: Agrupació Cultural del Bages.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 
web.lafestamajor.cat a partir del 19 d’agost.
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21.30 h – Camp de futbol de La Salle
Moscada Infantil
Espectacle de llum i so
A càrrec de Diables i Tabalons de Xàldiga Taller 
de Festes
Ho organitza: Xàldiga Taller de Festes
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat a partir del 19 d’agost.

21.50 h – Exterior Palau Firal
Itaca Band
En concert a Manresa en el marc de la seva gira 
a-simptomàtica, que és més que un acústic: un 
concepte musical diferent amb la mateixa força 
del directe de sempre, però amb molts més 
matisos musicals. Un viatge a través de la seva 
discografia. Amb veu, guitarra, contrabaix i 
bateria us faran viure una experiència sensorial 
amb arranjaments molt treballats. 
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost. 
Preu de l’entrada de Fornax i Itaca Band: 1 €

DIVENDRES
27 d'agost

DISSABTE
28 d'agost

12.30 h – Teatre Conservatori 
Pregó Institucional
A càrrec d’Itziar González Virós
Arquitecta experta en cooperació en el terri-
tori, exregidora del districte de Ciutat Vella 
de Barcelona i activista política. És impulsora 
de Parlament Ciutadà, fundadora de l’Institut 
Cartogràfic de la Revolta i autora del llibre Re-
voltes.
Entrada amb reserva prèvia a partir del 
24 d’agost. On-line a www.kursaal.cat o bé 
presencialment a les taquilles del Teatre 
Kursaal. Matins de dimarts a dissabte d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h.

A continuació
Esclat de Festa Major
17 h – Estadi Municipal del Congost 
(zona annexa al Pavelló)
Manbike 3 hores
3 hores de resistència en BTT
Ho organitza: Esport Ciclista Manresà

web.lafestamajor.cat
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18 h – Centre de l’Aigua de Can Font
Qui viu a l’aigua del canal de Can Font?
Encara que sigui sorprenent, hi ha vida dins del 
canal de Can Font! Podem fer que hi visquin més 
animals? Amb aquesta activitat descobrirem 
qui viu al canal i, amb la col·laboració de tots els 
participants, millorarem els petits amagatalls 
que hem creat a l’aigua posant-hi més plantes 
per propiciar que hi visquin més éssers vius.
Activitat gratuïta, recomanada a partir de 6 anys.
Inscripcions prèvies a www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Parc de la Sèquia
Hi col·labora: Diputació de Barcelona i Bages Diversitat

18 i 20 h – Pati del Casino
Bozzà!
Espectacle de circ per a públic familiar. El duo 
acrobàtic Baires Bozzà, d’origen argentí, pre-
senta un espectacle circense de carrer en què 
es fusionen disciplines de circ, tango, teatre i 
humor. 
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

De 18 a 21 h – Torre Lluvià - Anella 
Verda
Microscopies
Un itinerari pels entorns de la Torre Lluvià, amb 
intervencions artístiques permanents i efíme-
res recollint experiències de land art. 
A les 19 h performance "Natura i moviment" a 
càrrec de Nil Nebot i la ballarina i coreògrafa 
Carlota de Carvajal.
Lloc: Terrenys de Cal Cuques 

Ho organitza:  CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sos-
tenibilitat El Forn de la Calç i Ajuntament de Manresa

19 h – Sala d’exposicions del claustre 
del Museu (Via de Sant Ignasi, 40)
Inauguració de Descoberta “El Cartell 
de la Festa Major del 1931 i la Segona 
Exposició d’Artistes Manresans”
Dies 29 i 30 d’agost de 10 a 14 h. 
Fa 90 anys, l’agost de 1931, es va celebrar la 
primera Festa Major de la Segona República. 
Per commemorar aquesta data, enguany la 
Descoberta presenta el cartell de la Festa Major 
del 1931 i destaca un dels actes més valorats del 
programa, la Segona Exposició d’Artistes Man-
resans, que agrupava alguns dels artistes més 
representatius del territori.  
La mostra també presenta els cartells i progra-
mes de les festes majors d’entre 1931 i 1935 i 
subratlla alguns dels seus actes més lluïts. For-
ma part de la campanya de la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació de Barcelona sobre el 90è 
aniversari de la República.  
La presentació anirà a càrrec de l’historiador 
Francesc Comas Closas i l’artista Josep Maria 
Massegú Bruguera. 
Ho organitza: Museu de Manresa i Associació per al 
Museu de Manresa.

DISSABTE
28 d'agost
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19 h – Pati de l’Anònima
12a Trobada de Bateries
Després d’un any d’obligat descans retorna la 
Trobada de Bateries de Manresa.
Inscripcions a bateriesmanresa@hotmail.com
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

19 h – Centre de l’Aigua de Can Font
Visita al Centre d’Aigua de Can Font
Visita a l’antiga masia de Can Font de la Serra, 
on trobareu dues exposicions permanents i un 
muntatge audiovisual a l’ermita de la masia.
Horari: de 17 a 20 h (darrera visita a les 19.30 h)
Entrada gratuïta.
Inscripcions: www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Parc de la Sèquia

19 h – Bosc de Can Font
Contes al bosc de Can Font
Veniu a gaudir dels contes en un entorn ben 
tranquil dins de la ciutat, a sota l’ombra del 
bosc d’alzines de Can Font.
Reprenem així el cicle de narracions de contes a 
l’Anella Verda. 
Ho organitza: Parc de la Sèquia i Meandre
Hi col·labora: Pla Educatiu d’Entorn Manresa

20 h – Torre Lluvià - Anella Verda
Microscopies. Performance "Les hores 
blaves"
A càrrec del col·lectiu Deriva Mussol
Més informació a www.cacis.elforndelacalc.
cat/es/microscopies-es/

20.30 h – Exterior Palau Firal
El Quinto Carajillo
Banda que interpreta versions de grups com Los 
Delincuentes, Estopa i La Pegatina i que ofereix 
un directe dinàmic, festiu i únic.
Hi col·labora: Casa de la Música de Manresa
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada Quinto Carajillo i Buhos: 1 €

20.30 i 22.30 h – Parc de Can Font
Dafnis Balduz i Carla Barroso presenten 
“Amics”
L’espectacle és un viatge a través de l’amistat 
dels dos artistes. Actor i cantant es troben na-
vegant per un riu d’humor, música i text. “Amics” 
és un espectacle  que pretén fer-te acostar 
a poesies i cançons a totes les generacions.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

21.30 h – Plaça Porxada
36a edició de l’Oreneta d’Or Ciutat de 
Manresa
A càrrec del Casal Cultural de Dansaires 
Manresans
Ho organitza: Casal Cultural de Dansaires Manresans
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

DISSABTE
28 d'agost
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21.30 h – Camp de futbol de la Salle
Foc al Covid
Espectacle de foc.
A càrrec de Xàldiga Taller de Festes
Ho organitza: Xàldiga Taller de Festes
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

21.50 h – Exterior Palau Firal
Buhos
Buhos aposta a El dia de la victòria per un disc 
ple de cançons amb la intenció d’emocionar. 
Grup de rock festiu en constant evolució creat 
l’any 2005 a Calafell.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir el 19 d’agost. 
Preu de l’entrada Quinto Carajillo i Buhos: 1 € 

DISSABTE
28 d'agost

DIUMENGE
29 d'agost

9 h – Estadi Municipal del Congost 
(zona annexa al Pavelló)
Copa Catalunya Infantil de ciclisme
Prova de BTT dirigida al ciclisme base que en-
globa les categories de prebenjamí, benjamí, 
principiant, aleví i infantil.
Ho organitza: Esport Ciclista Manresà

11 h – Col·legiata Basílica de Santa 
Maria de la Seu
Missa solemne
Presidida per Monsenyor Romà Casanova 
Casanova, bisbe de Vic.

La Capella de Música de la Seu interpretarà la 
Missa Petita Messe Solennelle de Luigi Bordèse, 
el gradual Corpora Sanctorum i els Goigs dels 
Cossos Sants de Miquel Augé i Vila, amb acompa-
nyament d’orgue a càrrec de Gloria Ballús Casò-
liva, sota la direcció de Mireia Subirana Pintó.
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12 h  – Pati Casino
Demostració Castellera
A càrrec de la Colla Castellera Tirallongues de 
Manresa
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

13 h – Teatre Conservatori
Ballada de la Imatgeria de Manresa: 
Cavallets, Nans, Gegantons, Hereu i 
Pubilla, Gegants, Lleò i Àliga
A continuació
Ballada de les danses participatives Ball 
del Rossinyol i ball de la Bolangera de 
Manresa
A continuació
Ballada de la sardana La Llum que 
portes dins, de Joan Lázaro Costa
Amb la participació de la Cobla Ciutat de Manresa
Amb la col·laboració de: Geganters de Manresa, 
Grup Sardanista Dintre el Bosc i Esbart Manresà 
de l’Agrupació Cultural del Bages
Entrada amb reserva prèvia a partir del 
24 d’agost. On-line a www.kursaal.cat o bé 
presencialment a les taquilles del Teatre 
Kursaal. Matins de dimarts a dissabte d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h.

17 i 20 h – Teatre Kursaal. Sala Gran
L’èxit de la temporada
El Terrat 
https://www.kursaal.cat/programacio/acte/
lexit-de-la-temporada

De 18 a 21 h – Torre Lluvià - Anella Verda
Microscopies
Un itinerari pels entorns de la Torre Lluvià, amb 
intervencions artístiques permanents i efíme-
res recollint experiències de land art. 
A les 19 h performance "Natura i moviment" a 
càrrec de Nil Nebot i la ballarina i coreògrafa 
Carlota de Carvajal. 
Lloc: Terrenys de Cal Cuques 
Ho organitza:  CACIS. Centre d’Art Contemporani 
i Sostenibilitat El Forn de la Calç i Ajuntament de 
Manresa

19 h – Pati de l’Anònima
Màgia: “Univers Fantàstic” 
Aliskim (el “creador d’il·lusions”) presenta un 
espectacle que combina la màgia participativa i
divertida amb les grans il·lusions espectaculars.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

19 h – Plaça Porxada 
Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de 
Manresa 2021
Ho organitza: Comissió de la Pubilla i Hereu de 
Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

DIUMENGE
29 d'agost

https://web.lafestamajor.cat/
https://web.lafestamajor.cat/
https://web.lafestamajor.cat/


19 h – Estadi Municipal del Congost
Torneig de Futbol de Festa Major
CE Manresa - CE Europa
Ho organitza: Centre d’Esports Manresa

20.30 h – Exterior Palau Firal
Arlet
Grup de tres joves de Manresa que versionen un 
ampli repertori de cançons catalanes de pop-
folk actual i versions de pop en anglès. El seu 
repertori també inclou  temes propis amb els 
quals el grup expressa la seva essència. 
Hi col·labora: Casa de la Música de Manresa
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada d’Arlet i Lildami: 1 €

21.30 h – Plaça Porxada
“De passada”, dansa d’arrel
A càrrec d’Associació per a la Dansa Estudi Folk
Ho organitza: Associació per a la Dansa Estudi Folk
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

21.30 h – Pati del Casino
Berta Sala
Berta Sala (Manresa, 1997). Graduada pel Con-
servatori Superior del Liceu de Barcelona en 
l’especialitat de cant jazz i modern, ha parti-
cipat en diferents projectes actuant dins del 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona, al 
Festival Castell de Peralada o a la Cripta Gaudí, 
entre d’altres. L’any 2020 publica el seu primer 
CD, “Hertogstraat” (Segell Microscopi) amb 
cançons pròpies a quartet. 

DIUMENGE
29 d'agost

Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €  

21.50 h – Exterior Palau Firal
Lildami
Lildami, pseudònim de Damià Rodríguez (Terras-
sa, 1994) és un cantant de trap català. La seva 
primera aparició en l’àmbit musical va ser l’any 
2014. L’any 2017 va fer aparicions a mitjans com 
Catalunya Ràdio i va presentar una versió acús-
tica del seu tema «No ho dic per dir» a l’emisso-
ra iCat FM. Va ser un dels seleccionats per a la 
final de l’edició 2017 del concurs Sona 9.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada d’Arlet i Lildami: 1 €

22 h – Parc de Can Font
Salva Racero
Salva Racero ens delectarà amb una nova versió 
de ‘Torno a respirar’, una de les cançons del 
seu primer disc en solitari, ‘Immortals’. La peça 
parla de l’anhel a tornar a respirar en una can-
çó universal, que compta amb la col·laboració 
de Laura Vall. És un duet produït entre Catalu-
nya i Califòrnia.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost. 
Preu de l’entrada: 1 €
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DILLUNS
30 d'agost

11 h – Col·legiata Basílica de Santa 
Maria de la Seu
Missa Conventual
En sufragi pels manresans i manresanes di-
funtes, concelebrada pels canonges i altres 
preveres de la ciutat, cantada per la Capella de 
Música de la Seu.

17.30 h – Auditori Plana de l’Om
Petit cine club: Solan & Eri, missió a la 
Lluna
50 anys després de la mítica arribada de l’home 
a la Lluna, el Solan i l’Eri s’embarquen en una 
aventura espacial. Pel·lícula amb detalls imagi-
natius i personatges entranyables, amb un re-
refons irònic sobre els esdeveniments polítics 
actuals.
Infants a partir de 5 anys. Durada: 80’. Preu: 3,5 €
Entrades anticipades: www.kursaal.cat o a les 
taquilles del Kursaal. Entrades 30’ abans, a les 
taquilles de l’Auditori Plana de l’Om.
Ho organitza: Cine Club Manresa, Imagina’t i 
Ajuntament de Manresa

18 h – Kursaal Sala Gran
ABBA, the new experience
Una nit d’ABBA 
https://www.kursaal.cat/programacio/acte/
abba-the-new-experience

19.30 h – Exterior Palau Firal
El Pot Petit. Vull cantar i vull ballar
El Pot Petit estrena nou repertori amb la gira 
“Vull cantar i vull ballar”. Tota una declaració 
d’intencions d’allò que ara gairebé no ens dei-
xen fer enlloc: Cantar i ballar!
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

20.30 h – Parc de Can Font
Manel Camp Combos i més
Amb la participació de Joan Garrobé, Santi Ari-
sa, Max Sunyer, Jordi Molina, Horacio Fumero, 
Xavier Figuerola, Lluís Ribalta, Jordi Camp, 
Àngel Cordero, Toni Xuclà , Oriol Saña i Mattew 
Simon, Gossos, Els Convidats i Cobla Ciutat de 
Manresa.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €
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DILLUNS
30 d'agost

21 h – Casino
Sara Roy
Sara Roy és una cantautora manresana que 
porta des dels 12 anys en el món de la música. Va 
formar part del grup de música “Macedònia”. 
Des dels 15 anys compon i toca els seus propis 
temes en concerts de petit format. Ara s’enca-
mina a una nova aventura amb un nou format de 
concert, juntament amb el músic Jordi Pinyot 
i un pessic d’electrònica que vestiran els seus 
temes.
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

21 h – Pati de l’Anònima
31 FAM
Joventut, desimboltura, atreviment i convicció. 
El grup sabadellenc 31 FAM s’ha convertit, en 
poc més de tres anys, en el referent indiscutible 
de la música urbana en català gràcies al 
seu particular estil, que fusiona el trap, el 
reggaeton i el dancehall, amb una sèrie de 
temes com Valentina, Males cares, Sincero o Un 
plan B. 
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.
Preu de l’entrada: 1 €

22 h – Des de diversos punts de Manresa
Castells de focs amb esclat final
A càrrec de Pirotècnia Peñarroja

DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE
20 h – Kursaal - Sala Gran
Festivalet de Circ de Manresa - 
Suspensión
Companyia de Circ Nueveuno
www.kursaal.cat/programacio/acte/suspension
Més informació a www.festivaletdecirc.cat
Ho organitza: La Crica
Col.labora: Ajuntament de Manresa

DIES 4, 5 i 12 DE SETEMBRE 
Els Carlins (Carrer de la Sabateria 3-5)
Dia 4 a les 20 h - Dies 5 I 12 a les 19 h 
PLAY STRINDBERG - Estrena
Companyia Els Carlins
Organitza Els Carlins
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DISSABTE, 4 DE SETEMBRE
A partir de les 11 h – Pati de l'Anònima
Festivalet de Circ de Manresa
Més informació a www.festivaletdecirc.cat
Ho organitza: La Crica
Col.labora: Ajuntament de Manresa

18 h – Parc de l’Agulla
37a trobada de cantaires d’havaneres 
del cor de catalunya
Ho organitza: Grup Cultural de l’Agrupació Cultural 
del Bages

19 i 21 h – Camp municipal Futbol les 
Cots
Torneig de futbol interbarris
19 h: Triangular grup B 
CE Manresa – CF Palillo – CF Font del Capellans)
21 h : Triangular grup A
(FC Pirinaica – UE Sant Pau – Gimnàstic Manresa)

DIUMENGE, 5 DE SETEMBRE
10.30 i 12.30 h – Camp municipal Futbol 
les Cots
TORNEIG DE FUTBOL INTERBARRIS
10.30 h - Final Femenina Interbarris
(FC Pirinaica Vs Gimnàstic Manresa)
12.30 h - Final Masculina Interbarris
(1r Triangular A Vs 1r Triangular B)

18 h – Teatre Conservatori
BEETHOVEN, EL CANT DELS POBLES
A càrrec de Kallias Ensemble 
https://www.kursaal.cat/programacio/acte/beetho-
ven-el-cant-dels-pobles

DEL 6 AL10 DE SETEMBRE
19a Setmana de Jocs al Carrer
6, 7, 8, 9 i 10 de setembre
De 17.30 a 20.30 h – Jocs a les places
Plaça Sant Domènec: Jocs de taula
Plaça Major: Jocs infantils 3-6 anys
Plana de l’Om: Jocs de taula clàssics
Plaça de Puigmercadal: Bàdminton
Plaça Europa: Malabars i equilibris
Placeta de la Mel: Jocs de construcció

Dies 6, 7, 8 i 9 de setembre
De 22 a 0.30 h – Plaça Major
Jocs de nit (per a majors de 14 anys)
Del 6 al 10 de setembre
Gimcana d’enigmes
Gimcana entre les places i comerços propers 
intentant resoldre 6 enigmes que donen dret a 
participar en un sorteig de jocs de taula.

Fins al 15 de setembre
Concurs fotogràfic
Concurs fotogràfic, entre totes les fotografies 
penjades a Instagram (només feed) amb 
l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa2021 i que 
esmentin @caemanresa
Més informació a www.cae.cat i 
www.jocsalcarrermanresa.cat

MÉS FESTA



Visita guiada: Conjunt geganter
Teatre Conservatori (C. Mestre Blanch, 4)
Dies 28, 29 i 30 d’agost, de 18 a 20.30 h
I 30 d’agost de 11 a 13.30 h
Apropem les figures del conjunt geganter a la 
ciutadania.
Visita guiada amb explicació de les figures ex-
posades.
Visites cada 30 minuts i grups de 20 persones.
Entrada amb reserva prèvia a partir del 24 
d’agost. On-line a www.kursaal.cat o bé pre-
sencialment a les taquilles del Teatre Kursaal. 
Matins de dimarts a dissabte d’11 a 13 h i de 18 a 
20 h.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Manresana d’Equipaments Escènics

“Recull de premis del Concurs de 
Fotografia Festa Major de Manresa”
Del 24 d’agost al 17 de setembre
Biblioteca del Casino
Horaris: matins de dimecres i divendres de 10:30 
a 14 h i tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h 
Ho organitza: FotoArt Manresa, Biblioteca del Casino i 
Ajuntament de Manresa

VISITES
I EXPOSICIONS

Del 26 al 30 d’agost, de 18 a 20 h
A l’escola La Renaixença (entrada pel carrer del 
Bruc, 112-114)
Inauguració: 26 d’agost
Les exposicions també es podran visitar els 
dies 4 i 5 i 11 i 12 de setembre, de 18 a 20 h.

“Tres dies d’abril. 90 anys de la 
proclamació de la República”
Exposició que vol mostrar, a través de fotogra-
fies i testimonis, com es va viure la proclamació 
de la República arreu de Catalunya. Des del 14 
d’abril de 1931, tres dies plens d’alegria i emoció 
per a una part significativa de la ciutadania, que 
esperava un canvi polític des de feia dècades. 
Exposició produïda pel Memorial Democràtic

 “República i Escola a Manresa 
(1931-1939)”
Exposició que mostra l’obra educativa del go-
vern de la República a Manresa, el moviment de 
renovació pedagògica que va significar, la cons-
trucció del Grup Escolar Renaixença i la tasca i 
el compromís dels seus mestres.
Exposició produïda per l’Associació Memòria i 
Història de Manresa
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·laboren: Associació Memòria i Història de Man-
resa, Arxiu Comarcal del Bages, Museu de Manresa, 
Diputació de Barcelona, Direcció General de Memòria 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Memorial 
Democràtic.



91è Concurs Exposició d’Artistes 
Manresans
Del 26 d’agost al 12 de setembre
Espai 7 del Centre Cultural El Casino
Inauguració: 26 d’agost
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h. Dilluns no festius, tancat
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa i Ajuntament 
de Manresa

“Ser arbre”, de Josep Morral i Inglès
Del 26 d’agost al 25 d’octubre
Sala d’exposicions del Centre Cultural el 
Casino
Inauguració: 26 d’agost
Horari: de dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h. Dilluns no festiu tancat
Ho organitza: Centre Cultural El Casino - Ajuntament de 
Manresa

“Realitats”, de Ramon Maria Jounou 
Del 27 d’agost al 17 de setembre
Sala d’Exposicions del Cercle Artístic de Manresa
Inauguració: 27 d’agost
Horari: de dilluns a dissabte, de 18 a 20.30 h
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa

Descoberta “El Cartell de la Festa Major 
del 1931 i la Segona Exposició d’Artistes 
Manresans”
Dies 29 i 30 d’agost, de 10 a 14 h. 
Sala d’exposicions del claustre del Museu (Via de 
Sant Ignasi, 40)
Inauguració: 28 d’agost
Ho organitza: Museu de Manresa i Associació per al 
Museu de Manresa.

“El Romànic al Bages”. Fotografies de Pep 
Moyano
Fins al 31 d’agost
Biblioteca de l’Ateneu Les Bases 
En horari d’estiu de la biblioteca
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i biblioteca 
Ateneu Les Bases

Concurs fotogràfic
Viatgers Manresans 2021 
Objectiu: incentivar les persones aficionades 
a la fotografia a presentar les seves imatges 
d’estiu i de vacances, millorar-ne la tècnica i 
creativitat i potenciar, entre els infants, l’afició 
i l’observació a través de la càmera.
Premis en articles de viatge, fotografia i expe-
riències culturals i d’aventura
Les fotografies del concurs infantil poden ser 
de les vacances d’estiu o de l’itinerari fotogrà-
fic matinal que es realitzarà el 19 de setembre 
des del Casal de les Escodines. 
Lliurament de fotografies: del 20 al 30 de se-
tembre.
Adults: al Centre Cívic Selves i Carner
C. Bernat Oller, 14-16- Tel. 938727477
selves@ajmanresa.cat
Infants: Casal de les Escodines 
C. St. Bartomeu, 50 - Tel. 938725454
casalescodines@ajmanresa.cat
Més informació a web.lafestamajor.cat
Ho organitza: Foto Art Manresa
Amb el suport: Ajuntament de Manresa 

ALTRES
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CRÈDITS
La imatge del cartell de Festa Major 2021 ha estat 
realitzada per Dúplex Creativity.
La maquetació del programa d’actes ha estat 
realitzat per Anna Martí Escalé.
L’edició ha estat realitzada per MIC Serveis amb 
una tirada de 40.000 exemplars.
L’organització es reserva el dret d’alterar o de 
suspendre alguns dels actes programats si les 
circumstàncies així ho fan necessari.

AGRAÏMENTS
Agraïm la col·laboració de les entitats i col·lectius
culturals, esportius i socials de la ciutat que fan 
possible una Festa Major amb actes per a tothom.
Les aportacions econòmiques de les empreses i 
els comerços que permeten finançar una part de 
la Festa Major de Manresa.
Escola La Salle per la cessió de les seves ins-
tal·lacions.
Els serveis tècnics i de manteniment de l’Ajunta-
ment de Manresa, la Policia Local, el cos de Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra, Althaia, SEM, Creu Roja, Protecció 
Civil i ADF Pla de Bages.

ADQUISICIÓ D’ENTRADES PALAU FIRAL, PATI 
CASINO, PATI ANÒNIMA, PARC DE CAN FONT
Entrada amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat. Preu de l’entrada: 1 €
Important! Els menors de 16 anys només podran 
accedir al recinte acompanyats del seu pare o 
tutor legal. Imprescindible presentar el full de 
responsabilitat.

RESERVA PRÈVIA A LES VISITES A LA 
MANRESA DESCONEGUDA
És imprescindible reserva prèvia, a partir del 
dilluns 23 d’agost a les 10 del matí, que es pot fer: 
-On-line a la web de Manresa Turisme:
www.manresaturisme.cat
-Presencialment: Oficina Turisme de Manresa 
(Plaça Major, 10). Horari: dilluns, de 10 a 14 h; a 
partir de de dimarts, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

RESERVA PRÈVIA VISITES A LA IMATGERIA /
PREGÓ I BALLADA AL TEATRE CONSERVATORI
Entrada amb reserva prèvia a les taquilles del 
Teatre Kursaal, a partir del 24 d’agost. Matins 
de dimarts a dissabte de 11 a 13 h i de 18 a 20 h.
On-line a www.kursaal.cat

RESERVA PRÈVIA ENTRADES ACTES ESCOLA 
LA SALLE I PLAÇA PORXADA
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a
web.lafestamajor.cat, a partir del 19 d’agost.

NORMATIVA COVID-19 
Aquest programa es regirà per les indicacions 
de Salut Pública en el moment de realitzar-se 
les activitats.
Actualment:
- Activitats programades en espais tancats o 

perimetrals, que permetin regular l’accés.
- Amb públic estàtic, assegut i distància entre 

espectadors.
- El públic haurà d’anar sempre amb mascareta 

posada.
- Amb reserva d’entrada prèvia i/o registre per 

a control d’aforament.
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Bona 
Festa 
Major de
Manresa

Creant Oportunitats

Des de BBVA us desitgem
que gaudiu d'aquests dies.




