


Mantenir la il·lusió en un 
nadal excepcional
Les festes nadalenques són unes dates assenyalades, 
uns dies que tradicionalment conviden a gaudir i a 
trobar-nos amb familiars i amics per a compartir-hi 
uns moments entranyables. Enguany, a causa de 
les mesures preventives per la Covid-19, aquestes 
jornades festives les haurem de viure de manera 
diferent.

L’Ajuntament de Manresa i el teixit associatiu de la 
ciutat ho sabem i us proposem en aquesta edició 
una programació festiva adreçada a mantenir el caliu 
nadalenc però amb una versió adaptada, molt més 
reduïda i evitant els actes massius als equipaments i 
als carrers, amb la voluntat de continuar protegint les 
persones més vulnerables.

Malgrat tot, no volem renunciar a viure l’esperit de 
Nadal amb la màxima il·lusió possible, especialment per fer costat als més petits, que viuen 
aquestes dates amb una màgia especial i que, un any més, rebran la visita dels Reis de l’Orient, 
que en aquesta edició tenen previst escampar de regals i esperança des del Pati del Casino, on 
instal·laran el seu campament.

Igualment, des de l’Ajuntament i el teixit comercial de la ciutat hem apostat perquè Manresa llueixi 
més que mai, incrementant la il·luminació nadalenca amb l’objectiu de reforçar l’optimisme de la 
ciutadania i per ajudar a recuperar la vida als carrers. Des de l’Ajuntament hem estat i continuem al 
costat del comerç i la restauració local, i també ho volem fer en aquestes dates. 

Aquests dies seran un bon moment per a la reflexió, per tenir present el nostre esperit de solidaritat 
i per donar suport a moltes persones que viuen moments difícils per la pèrdua o malaltia d’éssers 
estimats pels efectes econòmics derivats de la pandèmia.  

Tinguem presents aquestes persones, de manera especial les que passen aquests dies soles o 
amb dificultats per tenir cobertes les necessitats bàsiques.

Us animo doncs, a viure aquests dies amb il·lusió i confiança,  però també amb responsabilitat  i  
generositat.  Celebrem el Nadal seguint les mesures de precaució. Rebeu els meus millors desitjos i 
els de tots els regidors i regidores de l’Ajuntament perquè tingueu unes bones festes nadalenques 
i amb el desig que el 2021 sigui un gran any ple de joia i salut. 

Marc Aloy i Guàrdia
Alcalde de Manresa
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l'esperit nadalenc
no passa de llarg 
En un any on gairebé res s’esdevé com solia, les Festes de Nadal no en seran una excepció. Han 
passat moltes coses que ens han espantat i les persones estem patint moments d’incertesa. 

Segurament serem menys colla a l’hora de reunir-nos al voltant d’una taula o a fer cagar el tió. No 
podrem anar al Pessebre Vivent del Pont Llarg per St. Esteve, ni als concerts al Kursaal amb tot 
l’alumnat del Conservatori Municipal de Música de Manresa, però els nostres pessebristes, un any 
més,  ens han fet un pessebre monumental al Casino, que podreu gaudir durant totes les Festes, 
juntament amb exposicions, com la dedicada a Joan Segon. 

Hem embellit la ciutat amb llums i colors, els White Heaven cantaran nadales tot passejant pel 
carrer i molts artistes ens alegraran l’espera a les parades del bus... La Cultura no s’atura i, amb 
tota la seguretat requerida, podrem gaudir del cinema i el teatre, de la Fira de Santa Llúcia i dels 
concerts nadalencs que tant enyorem.

I una gran notícia: els Reis ja han demanat hora a l’alcalde per tal que els doni la Clau Màgica de 
la ciutat! No podran fer una cavalcada pels carrers, però els hem preparat un Campament al Pati 
del Casino on podrem veure de prop Ses Majestats amb les carrosses així com el príncep Assuan 
amb una gran bústia on dipositar la carta. Els prepararem un ambient ben adequat on puguin 
descansar, agafar forces per escampar el seu missatge de Pau i Germanor i preparar els regals...i 
em sembla que també porten l’olla carbonera per als qui no han fet bondat!

Provarem de fer una mica d’ombra a les estrelles amb 
un espectacle de drons al cel que puguem gaudir des de 
les nostres llars... Però ja sabeu que això és impossible, 
perquè les estrelles són úniques i meravelloses, com 
tots i cadascun de nosaltres. Serà una il·lusió. 

El meu desig enguany és que sapiguem, tots i totes, 
veure-hi més enllà de la distància i les mascaretes, del 
dolor i de la por, la nostra lluïssor, la nostra bellesa, la 
nostra humanitat. L’esperit del Nadal no l’aturen les 
guerres ni les crisis perquè no és sinó allò de bo i millor 
que hi ha en els nostres cors: la bona voluntat, l’alegria, 
l’aturar-nos i estar presents per als altres. I això és 
sempre a les nostre mans.

Bon Nadal per a tothom !

Anna Crespo i Obiols
Regidora de Cultura i Festes
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DiJouS 10 De DeseMBRe
17 h Conservatori Municipal de Música. Auditori

C/ Ignasi Balcells, 12-14

AUDICIÓ DE L’ALUMNAT DE VIOLÍ 
Concert a càrrec de l’alumnat de  violí de la professora Ariadna Padró.
Gratuït. Aforament limitat a les famílies de l’alumnat
Organitza: Aula de violí del Conservatori Municipal de Música de Manresa

19 h Auditori Plana de l’Om
Plana de l’Om,  5

MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
PERE, EL LLEGAT DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL A 
BRASIL
Música i poesia amb Carles Cases al piano i les veus d’Elena Sixto, Ton Armengol, 
Gilma Arévalo i Flavio Carvalho. 
Reserves prèvies: www.kursaal.cat-Programació-Altres actes 
Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de Solidaritat
Amb el suport d’Araguaia
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DiVendRes 11 De DeseMBRe
18 h Biblioteca del Casino
Passeig Pere III, 29

HORA DEL CONTE
 “Un contacontes inventat: textos de Rodari “, a càrrec de Crisal Rodríguez. 
Narració de contes i poemes de Gianni Rodari, del qual se’n commemora  el centenari 
del seu naixement.
Per a infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia: https://bibliotequesdemanresa.wordpress.com/
activitats-3/hores-del-conte/
Organitza: Biblioteca del Casino

18 h On line

FESTA INFANTIL
Música, màgia, ciència i regals de participació.
Connecta’t al youtube de Els Trullols 
Organitza: Els Trullols Parc

20 h Kursaal – Sala Petita
Passeig Pere III, 29

CONCERT:  PARAULA I MÚSICA 
Concert de Manel Camp al piano amb textos de Joan Segon i narració de Xavier 
Serrano. Activitat complementària a l’exposició de ”Joan Segon. Passió per la imatge”.
Organitza: Quaderns de Taller
Col·labora: Centre Cultural el Casino
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12 i 13 De DeseMBRe
10 a 20 h Baixada i Parc de la Seu 

FIRA DE SANTA LLÚCIA
Mercat amb els elements imprescindibles per preparar el Nadal
Control d’aforament segons els límits permesos. No cal reserva prèvia 
d’entrada
Més informació: www.manresaturisme.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

DissaBte 12 De DeseMBRe
18.30 h Centre Cultural el Casino
Passeig Pere III, 27, baixos

VISITA GUIADA I COMENTADA DE L’EXPOSICIÓ  
“JOAN SEGON. PASSIÓ PER LA IMATGE” 
Activitat complementària de l’exposició, a càrrec d’Enric Cases.
Aforament limitat. Reserves: centrecultural@ajmanresa.cat
Organitza: Centre Cultural el Casino, Quaderns de Taller i Foto Art Manresa 

19.30 h Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu
Plaça de l’ Hospital

QUINZE VINT-I-DOS: PERTINENÇA
Lectura renovada dels conceptes ignasians a través de la música i les arts escèniques. 
Diàlegs creatius únics entre artistes de diferents disciplines que ocorren per primer 
cop i directament davant del públic. En aquesta ocasió dialogaran música i dansa, 
amb Berta Sala, Joel Díaz i Quim Girón.
Preu: 7 €. Reserves: www.manresa2022.cat
Organitza: Manresa 2022, Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i 
Fires de Manresa



20 h Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

VIEJO AMIGO CICERÓN 
Josep Maria Pou es posa a la pell d’un cicerón consumit pel seu desig d’immortalitat 
i de deixar empremta amb la seva trajectòria vital. Obra centrada en la figura 
del célebre orador romà, protagonista destacat de les intenses lluites i violentes 
transformacions esdevingudes al segle I a. de C.
Una coproducció de Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida i Teatre Romea 
dirigida per Mario Gas.
Preu: 28 €; 26 € majors de 65 anys i socis del Galliner. 
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: MEES i El Galliner

DiUMenGe 13 De DeseMBRe
11.30 h Auditori La Plana de l’Om 
Plana de l’Om, 5

PETIT CINE CLUB:
EL VENT ENTRE LES CANYES
La nena que vol jugar a cavallers a “Randes i dragó”, 
la bonica amistat entre una princesa i una dragona a 
“La caça del dragó”, les boniques estrelles a “La nena 
i la nit”, les ganes de ser lliure de l’animaló fantàstic a “La unicorn” i la lluita per 
l’alliberació de la tirania a “El vent entre les canyes” coformen un cant a la llibertat.
Edat recomanada: a partir de 5 anys.  
Durada: 62 minuts
Preu: 3 €. Entrades anticipades a www.kursaal.cat , a les taquilles del 
Kursaal o 30 minuts abans a les taquilles de l’Auditori La Plana de l’Om.
Organitza: Ajuntament de Manresa, Cineclub Manresa i Imagina’t
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18 h Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

VIEJO AMIGO CICERÓN
Josep Maria Pou es posa a la pell d’un cicerón consumit pel seu desig d’immortalitat 
i de deixar empremta amb la seva trajectòria vital. Obra centrada en la figura 
del célebre orador romà, protagonista destacat de les intenses lluites i violentes 
transformacions esdevingudes al segle I a. de C.
Una coproducció de Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida i Teatre Romea 
dirigida per Mario Gas.
Preu: 28 €; 26 € majors de 65 anys i socis del Galliner. 
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: MEES i El Galliner

18.30 h Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 5

EMA
Després que un incident desastibilitzi la seva vida familiar i el seu matrimoni, Ema,  
una ballarina de reggaetón, s’embarca en una odisea d’autodestrucció personal en 
aquest drama inendiari sobre l’art, el desig i la familia moderna.
Preu: 5 €; Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: Cineclub Manresa

DilLuns 14 De DeseMBRe
19.30 h Conservatori Municipal de Música. Auditori
C/ Ignasi Balcells, 12-14

AUDICIÓ DE L’ALUMNAT DE VIOLÍ 
Concert de l’alumnat de violí del professor Jordi Coll 
Gratuït. Aforament limitat a les famílies de l’alumnat
Organitza: Aula de violí del Conservatori Municipal de Música de Manresa



DiMaRts 15 De DeseMBRe
19 a 21 h Formació -intercanvi  zoom. Acte en línia

MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
TRANSFORMACIONS SOCIALS I GLOBALS EN ÈPOCA COVID
Xerrada sobre la realitat actual i el rol de les entitats socials i ONGD
A càrrec de Núria Camps, d’Avalua
Gratuït. Reserves: casaflorsirera@altecom.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de Solidaritat

DiMecrEs 16 De DeseMBRe
18 h Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

LA FLAUTA MÀGICA
Els Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès tornen al Kursaal 
amb ‘La flauta màgica’, una òpera en dos actes estrenada a Viena el 30 de setembre 
de 1791, al Theater auf der Wieden, dos mesos abans de la mort de Mozart.
Preu: 45 €; 40 € menors de 25 anys i majors de 65 anys; 30 € socis del Galliner.
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: MEES i El Galliner

DiJouS 17 De DeseMBRe
17.15 h Conservatori Municipal de Música. Auditori
C/ Ignasi Balcells, 12-14

AUDICIÓ DE L’ALUMNAT DE VIOLÍ
Concert de l’alumnat de violí del professor Jordi Coll 
Gratuït. Aforament limitat a les famílies de l’alumnat.
Organitza:  Aula de violí del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa
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18 h Biblioteca del Casino
Passeig Pere III, 29

ELS MEUS PRIMERS CONTES
“Ai, que t’atrapo!” a càrrec de Rosa Pinyol.  
Corre, corre! Ves que vinc i… t’atrapo!!! Saps com s’empaiten les bestioles? El gos 
persegueix al gat, el gat al ratolí, el ratolí a ....a qui? I el conill? I la llebre? I tu, a qui 
vols empaitar?  
Per a infants d’1 a 3 anys.
Inscripció prèvia:www.bibliotequesdemanresa.wordpress.com/activitats-3/
hores-del-conte/
Organitza: Biblioteca del Casino

DiVendRes 18 De DeseMBRe
18 h Biblioteca del Casino
Passeig Pere III, 29

HORA DEL CONTE 
“El senyor riu” a càrrec de Blai Senabre. 
La Berta i el Pol busquen un lloc a l’ombra per jugar, quan, sota el pont, descobreixen 
un personatge estrany, amb una una llarga cabellera que es mou sense parar. Per 
descobrir qui és hauran de resoldre enigmes i endevinalles i necessitaran l’ajuda de 
totes i tots els assistents. Ho aconseguiran? 
Per a infants a partir de 3 anys.
Inscripció prèvia:www.bibliotequesdemanresa.wordpress.com/activitats-3/
hores-del-conte/
Organitza: Biblioteca del Casino

18 h On line

FESTA INFANTIL
Música, màgia, ciència i regals de participació.
Connecta’t al youtube de Els Trullols
Organitza: Els Trullols Parc



DissaBte 19 De DeseMBRe
17.30 h Teatre Conservatori
C/ Mestre Blanch, 4

MENUDA COMÈDIA
Espectacle per a públic familiar amb la Cia. Jordi del Rio. 
A través de diverses tècniques teatrals, l’obra parla de la necessitat de preservar la 
cultura i el patrimoni a partir de la història d’uns operaris municipals que aprenen a 
estimar un teatre que , per ordre del’alcalde,  ha de ser enderrocat per obrir un centre 
comercial. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Durada: 60 minuts
Preu: 8 €; 6 € socis del Galliner i Imagina’t. 
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: Imagina’t 

18 h Kursaal – Sala Petita 
Passeig Pere III, 35

MARCEL CASELLAS TRIO
Tres bons músics i amics improvisaran temes d’arrel i d’arreu de la nostra terra. El trio 
está format pe Marcel Casellas, Toni Rocosa i Alfons Rojo. El  lidera Marcel Casellas, 
una de les figures principals de l’àmbit de la música d’arrel al nostre país.
Preu: 15 €; 12 € majors de 65 anys, menors de 25 anys i socis del Galliner. 
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: D’Arrel
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DiUMenGe 20 De DeseMBRe
18 h Museu de la Tècnica
Ctra. de Santpedor, 55

MELODIES SOLIDÀRIES PER LA MARATÓ DE TV3
Com cada any, Camerata Bacasis ofereix la seva música en solidaritat a una causa 
social. Enguany tots els fons  recaptats del concert es destinen al Marató de TV3, 
dedicada a la Covid-19.
Taquilla inversa. 
Reserves: www. parcdelasequia.cat
Organitza: Camerata Bacasis. Col·labora: Parc de la Sèquia

18 h Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

CELEBRACIÓ 25 ANYS EL GALLINER 
25 ANYS D’IL.LUSIONS
Organitza: Associació Cultural El Galliner  

18.30 h Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 5

SOBRE LO INFINITO
Pel.lícula de Roy Andersson (Suècia, 2019) inspirada en el conte de “Les mil i una nits”, 
la celebrada col·lecció d’històries d’orient mitjà i d’història índia. El film busca ser una 
juxtaposició de les diferents etapes que un ésser humà travessa a la vida.
Preu: 5 €. Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: Cineclub Manresa



DilLuns 21 De DeseMBRe
19 h Conservatori Municipal de Música. Auditori
C/ Ignasi Balcells, 12-14

AUDICIÓ DE L’ALUMNAT DE PIANO 
Concert a càrrec de l’alumnat de piano de la professora Carme Botifoll
Gratuït. Aforament limitat a les famílies de l’alumnat
Organitza:  Aula de piano del Conservatori Municipal de Música de Manresa

DiMaRts 22 De DeseMBRe
De 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h Museu de la Tècnica
Ctra. de Santpedor, 55

TALLERS DE NADAL
Tallers, pensats  per a infants de 3 a 12 anys,  per tal de donar la benvinguda al Nadal.
Aforament limitat. Cal que els infants vagin acompanyats d’una persona 
adulta.
Preu: 2,5 €/infant. 
Reserves: www.parcdelasequia.cat
Organitza: Parc de la Sèquia
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DiMecrEs 23 De DeseMBRe
De 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h Museu de la Tècnica
Ctra. de Santpedor, 55

TALLERS DE NADAL
Tallers, pensats  per a infants de 3 a 12 anys,  per tal de donar la benvinguda al NadaL.
Aforament limitat. Cal que els infants vagin acompanyats d’una persona 
adulta.
Preu: 2,5 €/infant. 
Reserves: www.parcdelasequia.cat
Organitza: Parc de la Sèquia

11h Vestíbul de l’Hospital de Sant Joan de Déu
C/ Dr. Joan Soler, 1-3

MÚSICA EN VENA
El projecte “Música en vena” apropa la música als centres hospitalaris per tal de 
millorar l’estat d’ànim de les persones ingressades. En aquesta ocasió es tracta d’un 
petit concert a càrrec del professorat de piano del Conseratori Municipal de Música 
de Manresa amb motiu de la  inauguraració  del piano que l’empresa Hinvespianos ha 
donat per al projecte .
Gratuït. Aforament limitat
Organitza: CMM de Manresa, Althaia i l’Associació Música en Vena
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26, 27 De DeseMBRe, 
1, 2, 3 i 6 De GeneR 
18h ELS CARLINS
C/ de la Sabateria, 3-5 

ELS PASTORETS 
Des d’Els Carlins no ens arronsem i tirem 
endavant una edició més d’Els Pastorets, 
enguany amb el repte d’adaptar el context de 
crisi sanitària a l’escenari, a platea i a l’amfiteatre. 
Espectacle familiar on la tradició es combina amb 
la modernitat. 
Durada: 1 h i 30 minuts.
Entrada: 12 €.
Reserves: www.elscarlins.cat
Organitza: Els Carlins 

DiUMenGe 27 De DeseMBRe
18.30 h Teatre Conservatori
C/ Mestre Blanch, 4

EL RAYO VERDE
Amb motiu del 125è aniversari del cinema tornem al Teatre Conservatori per 
projectar la pel·lícula d’Eric Rohmer (França 1936) en format 35 mm. 
Delphine és una jove secretària parisenca sense plans per a les seves vacances. 
Sola i trista, està decidida a viatjar. Durant el camí coneix una noia sueca que intenta 
animar-la, però que només aconsegueix accentuar la seva sensació de solitud, fins 
que el seu destí de sobte dóna un gir inesperat.
Preu: 5 €. Reserves:  www.kurssal.cat 
Organitza: Cineclub Manresa
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27, 28 i 29 De DeseMBRe 
16.30 i 18 h
Kursaal – Sala Petita
Passeig Pere III, 35

EL MEU PRIMER NADAL 
AL KURSAAL
El Jan i la Júlia tornen a convidar-nos a viure amb 
ells la màgia del Nadal . Aquest espectacle ja s’ha 
convertit en un clàssic per als més menuts en 
les festes nadalenques manresanes. Cantarem 
cançons de Nadal i no hi faltaran el tió, els Reis 
d’Orient, el pessebre, l’arbre de Nadal... i moltes 
sorpreses més. Per a nens i nenes de 2 a 5 anys.

Preu:10 €. Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: Servei Educatiu del Kursaal

Del 27 De DeseMBRe al 3 De GeneR
17 a 19 h Fàbrica de l’Anònima
C/ de Lluçà, 9

35ena EDICIÓ DEL CAMPI QUI JUGUI 
El Campi Qui Jugui d’enguany serà excepcional degut a la situació actual. La proposta 
consta d’una programació d’espectacles i actuacions en viu a les quals es vincularà, 
cada dia, un taller per realitzar a casa. També s’ofereix una activitat de realitat virtual, 
un escape room virtual i un joc de pistes per la ciutat.

Entrades: 2 €/persona (infants i adults). 
Reserves a partir del 14 de desembre: www.lasequia.cat/campiquijugui/
Organitza: Ajuntament de Manresa i Ass. Campi Qui Jugui



DiMaRts 29 De DeseMBRe
De 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h Museu de la Tècnica
Ctra. de Santpedor, 55

TALLERS DE NADAL
Tallers, pensats  per a infants de 3 a 12 anys,  per tal de donar la benvinguda al NadaL.
Aforament limitat. Cal que els infants vagin acompanyats d’una persona adulta
Preu: 2,5 €/infant. 
Reserves: www.parcdelasequia.cat
Organitza: Parc de la Sèquia

DiMecrEs 30 De DeseMBRe 
De 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h Museu de la Tècnica
Ctra. de Santpedor, 55

TALLERS DE NADAL
Tallers, pensats  per a infants de 3 a 12 anys,  per tal de donar la benvinguda al Nadal.
Aforament limitat. Cal que els infants vagin acompanyats d’una persona adulta
Preu: 2,5 €/infant. 
Reserves: www.parcdelasequia.cat
Organitza: Parc de la Sèquia
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DiVendRes 1 De GeneR
19 h  Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

CONCERT DE CAP D’ANY
Estrenarem el 2021 amb l’essència de les músiques pròpies d’inici d’any de la mà de 
compositors reconeguts com Richard Strauss, Jacob de Haan, Rosano Galante, James 
Swearingen, Danny Elfman, Johan Strauss o Leroy Anderson, interpretades per la 
Banda de la Unió Musical del Bages.
Preu: 15 €; 12 € menors de 25 anys i majors de 65 anys; 10 € socis del 
Galliner. 
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: MEES i Teatre Kursaal
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3, 4 i  5 De GeneR
De 16 a 20 h Pati del Casino
Entrada pel Passeig Pere III. Entre el Centre Cultural El Casino i el C/Arquitecte Oms.

CAMPAMENT DE REIS
Havies vist mai com els patges reials emboliquen els paquets, com preparen el carbó 
i com ajuden a Ses Majestats els Reis d’Orient a preparar les carrosses? També hi 
trobaràs la carrossa del Príncep Assuan,  una bústia per poder deixar la teva carta als 
reis i d’altres escenes i sorpreses per gaudir, des de dins, d’un campament reial els 
dies abans de la nit més màgica de l’any, la nit de Reis.
Visites gratuïtes per a grups familiars cada 15’.
Reserves, a partir del 16 de desembre: ajmanresa.fila12.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa i Agrupació Cultural del Bages

DiUMenGe 3 De GeneR
19  i 20 h Espai aeri

DRONE SHOW NADAL ART
Espectacle arei nocturn dissenyat amb drons i visible a partir de 300 metres de l’espai 
de vol, situat davant el pàrquing de l’escola Mion Puigberenguer. A càrrec de Flock 
Drone Art Barcelona.
Es prohibeix l’accés a les proximitats a la zona de vol.
Organitza: Ajuntament de Manresa
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DilLuns 4 De GeneR
12 h i 18 h Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35

CONCERT DE XIULA
Celebrem la 35 ena edició del Campi Qui Jugui amb el nou espectacle de Xiula, una 
experiència d’animació musical barcelonina formada per quatre musics que han 
revolucionat l’animació infantil.
Preu: 8 €; 6 € pels socis d’Imagina’t. 
Entrades a: www.kursaal.cat
Organitza: Ajuntament de Manresa

DissaBte 9 De GeneR
18 h Kursaal – Sala Gran
Passeig Pere III, 35

CONCERT: HEROIS DEL CINEMA    
Concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès amb algunes de les bandes sonores més 
emblemàtiques de la història del cinema: Star Wars, El Senyor dels anells, Gladiator, 
Pirates del Carib. També gaudireu d’un fragment de la pel.lícula Plàcido, rodada a 
Manresa. 

Preu: 28 €; 25 € per a majors de 65 anys, menors de 25 anys i socis del 
Galliner; 12 € per a menors de 12 anys.  
Reserves: www.kursaal.cat
Organitza: MEES i Teatre Kursaal
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eXposicions
PESSEBRE MONUMENTAL I EXPOSICIÓ DE DIORAMES
DEL 19 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER

De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h i diumenges, d’11 a 14 h
Centre Cultural El Casino. Espai 7
Passeig Pere III, 27

Enguany el pessebre monumental té com a escenari el lloc de Coaner (Sant Mateu de 
Bages), amb la seva vall, la torre de defensa,  restes del castell, l’església parroquial 
romànica de Sant Julià i el santuari veí dedicat a la Mare de Déu de Coaner. Acompanyen 
el pessebre una vintena de diorames nadalencs. 

Organitza: Grup Pessebrístic de Manresa

MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
SAHEL: TERRA, DONA I AIGUA
FINS EL 20 DE DESEMBRE

De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Sala Plana de l’Om
Plana de l’Om, 5

Exposició sobre sobirania alimentària i treball comunitari.
Proposta de l’Associació Catalana per la Pau

Organitza: Ajuntament de Manresa i 
Conseill Municipal de Solidaritat



MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
NISSAH
FINS EL 20 DE DESEMBRE

De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Sala Plana de l’Om
Plana de l’Om, 5

Exposició sobre dones pels drets col.lectius al Líban i Jordània.
Proposta de l’Associació Catalana per la Pau
Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de Solidaritat

MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
THE BACKWAY. A L’ORIGEN DE LA MIGRACIÓ AFRICANA
FINS EL 21 DE DESEMBRE

Zona Passeig Pere III – Crist Rei 
Organitza:  Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de Solidaritat

MANRESA AMB ELS DRETS HUMANS
DEFENSORES DE DRETS HUMANS
FINS EL 21 DE DESEMBRE

Zona Passeig Pere III – Crist Rei 

Dones i activisme social amb motiu dels 25 anys del Consell Municipal de Solidaritat
Organitza: Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de Solidaritat
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PETIT FORMAT 
FINS EL 23 DE DESEMBRE, DEL 29 AL 30  DE DESEMBRE I DEL 7 AL 15 DE GENER

De dilluns a dissabte, de 18 a 20.30 h
Cercle Artístic de Manresa
C/ Barreres, 1

Exposició d’obres de petit format realitzades pels socis i artistes del Cercle.
Organitza: Cercle Artístic de Manresa

5è CONCURS FOTOGRÀFIC COAC-CC
FINS EL 24 DE DESEMBRE 

De dilluns a divendres , de 10 a 13 h
Casa Lluviá
C/ Arquitecte Oms, 5
Organitza: COAC, Ajuntament de Manresa i Ajuntament de Vic

JOAN SEGON.  PASSIÓ PER LA IMATGE
FINS EL 6 DE GENER 

De dimarts a diumenge , de 17.30 a 20.30 h
Centre Cultural el Casino
Passeig Pere III, 27 , baixos

Joan Segon ens ha deixat un important llegat visual que explora els límits de la vida 
i de la imatge fotogràfica. En aquesta exposició 
es mostra la part més creativa i personal de la 
seva fotografia. 
Organitza: Centre Cultural el Casino, 
Quaderns de Taller i Foto Art Manresa



ANTROPOCÈ. HUMANS VS LA TERRA
FINS EL 23 DE JUNY 

De dimarts a diumenge,  de 10 a 14 h
Museu de la Tècnica de Manresa
Ctra. Santpedor, 55

Instal.lació d’escultura ceràmica d’Esperança Holgado
Organitza: Parc de la Sèquia

ESCENES DE PESSEBRE 
DEL 9 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER

Dilluns, de 16 a 20 h, de dimarts a dissabte, d’11 a 19 h. Festius tancat
Vestíbul de la Biblioteca del Casino
Passeig Pere III, 29  
Organitza: Fundació Ampans. Col·labora: Grup Pessebrístic de Manresa



2

caMPanYes 
JOCS EN CATALÀ
Busques jocs que parlin català? Consulta el catàleg www.cpnl.cat/jocs/cataleg on hi 
trobaràs un ventall de videojocs, puzles, jocs de taula, joguines i llibres joc que podràs 
classificar per edats, les botigues on pots adquirir-los i les valoracions dels usuaris.

Organitza: Centre de Normalització Lingüística Montserrat (CNL Montserrat)

ATRAPAJOCS: ELS JOCS A LA BUTXACA!
Descarrega’t l’aplicació www.cpnl.cat/jocs/app-html  per trobar jocs en català, 
botigues on adquirir-los i per estar al dia de les novetats i activitats del món del joc 
que fem a tot Catalunya. 

Organitza: Centre de Normalització Lingüstica Montserrat (CNL Montserrat)


