


SALUTACIÓ ASSOCIACIÓ 
MISTERIOSA LLUM
Novament encarem una Festa 
de la Llum emmarcada en la 
normalitat. Els anys de pandè-
mia ens han fet sentir la neces-
sitat de tornar-nos a relacionar, 
de sortir al carrer, de viure els 
moments de festa i fer-ho amb 
els altres.

Recuperem doncs aquest es-
perit de col·lectivitat i així, d’al-
guna manera, fem reviure 
aquell esperit dels construc-
tors de la Séquia. El sentiment 
d’equip, la il·lusió per compartir 
projectes.

Els administradors d’enguany, 
el Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques, com a 
hereus d’aquells que un dia van 
treballar per dur l’aigua a la ciu-
tat, celebren 700 anys d’existèn-
cia. Felicitem-los doblement, 
per l’aniversari i també per ha-
ver-nos preparat un programa 
d’actes ben farcit d’activitats in-
teressants.

Gaudim-les plegats!

Bona Festa de la Llum.

Joan Manel Miquel
President de l’Associació 

Misteriosa Llum

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Un any més, al voltant del 21 de febrer, Manresa celebra la 
Festa de la Llum, l’esdeveniment més propi, estimat 
i arrelat del calendari festiu, una autèntica barre-
ja d’història i llegenda, que commemora anual-
ment l’arribada d’una Misteriosa Llum provi-
dencial que va salvar la nostra ciutat de la fam 
i la sequera.

Estem contents de poder celebrar-la amb ple-
na normalitat, sense les restriccions dels dar-
rers anys, i ho fem amb il·lusió i amb un progra-
ma ben lluït, amb activitats per a petits i grans, 
que barreja la difusió de la història, les tradicions 
de la ciutat, la solemnitat i la gresca, enriquit amb 
novetats que fan la festa més atractiva a les noves ge-
neracions. 

Com sempre, l’organització de la festa necessita determinació i tre-
ball, a més de creativitat i capacitat per fer compatibles antics i nous 
valors. És l’aportació que hi fa cada any l’entitat administradora, 
sempre diferent, acompanyada per la resta del teixit associatiu local 
i de l’Ajuntament, que completa els esforços per bastir un programa 
engrescador. Enguany, és responsabilitat del Gremi de la Construc-
ció de Manresa i Comarques, que celebra 700 anys, i que hi ha abo-
cat experiència, il·lusió i entusiasme per reforçar els fonaments de la 
cultura arrelada a la nostra ciutat.

La Festa de la Llum ens ajuda a transmetre un missatge de confian-
ça en les pròpies forces i recursos, en la capacitat de sumar esforços 
davant de les dificultats, en la visió de futur, en la perseverança i la 
fermesa en els propòsits. Cada any, la festa ens recorda la gesta dels 
nostres avantpassats i referma la nostra voluntat de seguir el seu 
exemple. Un llegat que podem sentir i encomanar.

Com a alcalde de la ciutat, us desitjo en nom de l’Ajuntament de 
Manresa una molt bona Festa de la Llum, alhora que us convido a 
conèixer-la i viure-la amb intensitat, amb el desig que, any rere any, 
treballem plegats per continuar construint una Manresa pròspera, 
justa i solidària. Una Manresa millor.

Marc Aloy Guàrdia 
Alcalde de Manresa

SALUTACIÓ DELS 
ADMINISTRADORS
El Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques vam creu-
re molt adient i oportú ser els 
administradors de la Festa de 
la Llum de Manresa, aquest any 
2023, que coincideix amb el nos-
tre aniversari, 700 anys d’història 
a Manresa, som una de les enti-
tats més antigues de Catalunya.

Essent la Misteriosa Llum una 
festa tan arrelada als manresans 
i manresanes, de tradició i cul-
tura, com és l’ofici de paleta, po-
sem el grapat de ciment sen-
se descuidar-nos de l’aigua, a 
aquesta cultura.

Som les mans executores de 
qualsevol obra. Des de les més 
importants, com la Seu, la Sé-
quia o el Pont Vell, com les 
menys importants, però sempre 
presumint del nostre ofici.

Volem transmetre aquesta ri-
quesa a tothom, però sobretot 
a la gent jove, ja que aquests úl-
tims anys no hem sigut capaços 
d’impulsar i motivar l’ensenya-
ment del nostre ofici o qualsevol 
altre vinculat a la construcció.

Aquest Dia de la Llum ens ha de 
servir a tots per reflexionar i mi-
llorar.

Us desitgem una bona Festa de 
La Llum.

Josep Alias
President del Gremi de la Cons-
trucció de Manresa i Comarques



DISSABTE 11 FEBRER
De 16 a 19 h _ Inici a La 
Plana de l’Om
Joc de ciutat de la Llum
Joc amb proves repartides per di-
ferents indrets del Centre Històric, 
per participar en equips de 3 a 5 
persones. 
Places limitades. Informació i ins-
cripcions prèvies a: www.cae.cat
Ho organitza: CAE
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa 
i Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya

DIMARTS 14 FEBRER
13 h _ Vestíbul de la 
Biblioteca del Casino
Inauguració de l’exposició 
Paisatge urbà de Manresa
Ho organitza: Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques i Foto Art 
Manresa

19 h _ Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil de Manresa
Acte del lliurament del 
Premi Séquia 2023
El Premi Séquia als hereus de l’es-
perit dels manresans del segle 
XIV  vol reconèixer persones i insti-
tucions vinculades d’alguna mane-
ra amb la ciutat que destaquin per 
la seva actitud compromesa  amb 
el benestar col·lectiu i per  la seva 

capacitat per sobreposar-se davant 
de l’adversitat. En definitiva, que 
visquin i hagin fet propi l’esperit 
que va permetre la construcció de 
la Séquia. 
Ho organitza: Fundació Universitària 
del Bages i Fundació Aigües de 
Manresa-Junta de la Séquia

DIJOUS 16 FEBRER
9.30 h _ Inici Plaça 
Major. Davant l’edifici de 
l’Ajuntament
Ruta pels carrers de la Llum
Recorregut pel barri antic de Man-
resa per conèixer l’origen dels noms 
dels carrers que fan referència a la 
Misteriosa Llum.
Inscripció prèvia al correu:
manresa@cpnl.cat
Places limitades.
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat

17.30 h _ Museu de l’Aigua i 
el Tèxtil de Manresa
Cloenda de l’exposició 
ImpulsART
Cloenda de l’exposició d’obres plàs-
tiques dels artistes del Taller L’Art de 
Viure, un projecte creatiu d’Ampans.
Ho organitza: Ampans i Parc de la 
Séquia

DIVENDRES 17 FEBRER
10 h _ Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Manresa
Pregó infantil
A càrrec de l’Escola Pare Algué.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa 
Llum i Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques

A continuació 
Ampliació de l’itinerari 
botànic al Parc de Puigterrà
Ho organitza: Federació d’Associació 
de Veïns de Manresa

19 h _ Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Manresa
Pregó institucional
A càrrec d’Agustí Cots Calsina, apa-
rellador i constructor.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa 
Llum, Capella de Música de la Seu i 
Gremi de la Construcció de Manresa i 
Comarques

DISSABTE 18 FEBRER
De 10 a 12 h _ Sortida Museu de 
l’Aigua i el Tèxtil de Manresa
La Séquia amagada. Desco-
breix el traçat de la Séquia 
sota la ciutat de Manresa
Visitarem l’exposició dedicada a la 
Séquia. A continuació, la descober-
ta ens portarà pels carrers del Cen-
tre Històric, on seguirem les traces 
del recorregut del rec dins la ciutat 
de Manresa.
El punt final del recorregut serà la 
plaça Major.
Més informació i inscripcions a:
www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Parc de la Séquia

D’11 a 14 h _ Plaça Sant 
Domènec
Concurs de Joves paletes de 
la Llum
A càrrec dels alumnes de l’IES Cas-
tellet.
Ho organitza: Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques i IES 
Castellet

D’11 a 14 h _ Plaça Sant 
Domènec
Festa Infantil. Construïm el 
mural de la Llum
A càrrec del CAE i La Xarranca i amb 
l’actuació de Maria Navarrete i Fa.
Ho organitza: Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques

12, 17 i 20 h _ Kursaal Sala 
Gran
El Petit Príncep
D’Antonie de Saint-Exupéry.
El musical torna a Manresa, amb 
Mariona Escoda i Sendra -guanya-
dora d’Eufòria- en el paper de Rosa.
Recomanat a partir de 4 anys.
Més informació a:
https://www.kursaal.cat/programa-
cio/acte/el-petit-princep-1
Ho organitza: MEES-El Galliner

18 h _ A concretar
Observació
Observacions amb telescopi.
Més informació a:
astromanresa@gmail.com
Ho organitza: Agrupació Astronòmica 
de Manresa

De 18.30 a 21.30 h _ Diversos 
espais del Centre Històric 
de Manresa
Jardins de Llum 2023
Festival d’art efímer al voltant de la 
llum i l’aigua.
El comissariat és a càrrec de Roser 
Oduber i Muntañola, directora del 
CACIS.
Més informació a: www.manresa 
-cultura.cat/jardinsdellum
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa, CACIS El forn de la Calç
Hi col·labora: Associació Misteriosa 
Llum, Xarxa Transversal 

PROGRAMA
D’ACTES



DISSABTE 18 FEBRER 
20 h _ Plaça Major
A taste of nature. Acte 
Inaugural Jardins de llum
A càrrec d’Alba G. Corral i Björt 
Rùnars.

A continuació
Piromusical de Cloenda dels 
Actes de Commemoració 
Manresa 2022
A càrrec de Pirotècnia Peñarroja.
Hi col·labora: Associació Misteriosa 
Llum, Xarxa Transversal i Manresa 2022

DIUMENGE 19 FEBRER
8 h _Centre Cultural El 
Casino
61è Concurs de pintura 
ràpida de la Llum
De 8 a 10 h segellat de teles al ves-
tíbul del Centre Cultural El Casino 
(Passeig de Pere III 27-29 baixos).
Tema: Edifici o elements arquitec-
tònics de la ciutat de Manresa.
De 12.30 a 13.30 h lliurament d’obres.
A les 14.30 veredicte a l’Espai 7 del 
Centre Cultural El Casino.
Ho organitza: Cercle Artístic de 
Manresa

08.30 h _ Sortida de 
l’Estació d’autobusos
Caminada-Baixada de la 
Llum
Baixada de la Llum des del Mones-
tir de Montserrat fins a l’església del 
Carme.
Ruta de 25 Km que es completen 
en unes 5 hores. L’itinerari surt del 
Monestir de Montserrat, passa per 
Santa Cecília, Can Martorell, Cas-
tellgalí, el Raval dels Torrents i la 

colònia dels Comtals, per arribar a 
l’església del Carme.
Informació i inscripcions a:
www.cecb.cat i a secretaria CECB o 
al tel. 938722912 (de 19 a 21 h).
Ho organitza: Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages

10 h _ Monestir de 
Montserrat
Encesa de Llum al Cambril 
de la Mare de Déu de 
Montserrat
10 h _ Camp de Futbol de 
les Cots
Campionat de tir amb arc 
de la Misteriosa Llum
Ho organitza: Club Tir amb Arc 
Manresa

11 h _ Plana de l’Om
Carnestoltes Infantil 
Concentració al Passeig de la Re-
pública a les 11 h.
Inici del recorregut a les 11.15 h: Pla-
na de l’Om, plaça Sant Domènec, 
Passeig Pere III, Crist Rei, Prolonga-
ció Guimerà i carrer Carrasco i For-
miguera.
Espectacle final a les 12.30 h a la 
plaça de les Oques.
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa, Imagina’t

D’11 a 12.30 h _ Inici de la 
visita a l’Espai Manresa 
1522. C/ Mestre Blanch, 4
Visita guiada a l’exposició: 
El que diuen les pedres, 
callen els arbres
Visita guiada per les localitzacions 
de les esglésies enderrocades de 
la ciutat i a l’exposició de l’artis-
ta Jesús Galdón “El que diuen les 
pedres, callen els arbres” a l’Espai 

Memòries - eMM2, Magatzem La-
pidari, on es conserva la col·lecció 
d’elements de pedra del Museu de 
Manresa provinents principalment 
de la destrucció de les esglésies 
que es va fer durant la Guerra Civil.
Visita gratuïta amb inscripció prè-
via a: museu@ajmanresa.cat i al tel. 
93 874 11 55, fins al divendres 24 de 
febrer a les 14 h. 
Ho organitza: Museu de Manresa

D’11 a 14 h _ Magatzem 
Lapidari. Plaça de la 
Reforma s/n
Portes obertes a l’Espai 
Memòries eMM2 - 
Magatzem Lapidari del 
Museu de Manresa
Descobriu el magatzem del Mu-
seu de la plaça de la Reforma, que 
preserva la col·lecció d’elements de 
pedra del Museu de Manresa pro-
vinents principalment de l’ender-
roc de les esglésies de la ciutat que 
es va fer durant la Guerra Civil, i la 
instal·lació de l’artista Jesús Galdón: 
“El que diuen les pedres, callen els 
arbres”.
Ho organitza: Museu de Manresa

12 i 18 h _ Kursaal Sala Gran
El Petit Príncep
D’Antonie de Saint-Exupéry
El musical torna a Manresa, amb 
Mariona Escoda i Sendra -guanya-
dora d’Eufòria- en el paper de Rosa.
Recomanat a partir de 4 anys.
Més informació a:
www.kursaal.cat/programacio/acte/
el-petit-princep-1
Ho organitza: MEES-El Galliner

16 h _ Església del Carme
Arribada de la Llum
Ho organitza: Centre Excursionista 
Comarca del Bages
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa 
i Gremi de la Construcció de Manresa i 
Comarques

18.30 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Cinema: El conte del Cranc 
Rei
Direcció i Guió: Alessio Rigo de 
Righi i Matteo Zoppis.
Entrada general 4 € / 3€ reduïda.
https://kursaal.cat/elcontedelcran-
crei/
Ho organitza: Cine-Club Manresa

De 18.30 a 21.30 h _ Diversos 
espais del Centre Històric 
de Manresa
Jardins de Llum 2023
Festival d’art efímer al voltant de de 
la llum i l’aigua.
Més informació a www.man-
resacultura.cat/jardinsdellum
El comissariat és a càrrec de Roser 
Oduber i Muntañola, directora del 
CACIS.
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa, CACIS El forn de la Calç
Hi col·labora: Associació Misteriosa 
Llum, Xarxa Transversal 

19 h _Espai 7 del Centre 
Cultural El Casino
Inauguració 61è Concurs de 
pintura ràpida de la Llum
Ho organitza: Cercle Artístic de 
Manresa



DILLUNS 20 FEBRER
18 h _ Museu de Manresa
Inauguració de l’exposició: 
L’Escola, llum de llibertat
El col·legi de Sant Ignasi, en el marc 
de la vida escolar manresana.
Ho organitza: Museu de Manresa 
i Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona

18.30 h _ Plaça de Sant 
Ignasi
Inauguració de l’escultura: 
Memorial 700 anys del 
Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques, a 
Manresa
De l’autor Xavier Tragant Mestres 
de la Torre, arquitecte i especialista 
en sostenibilitat.
Ho organitza: Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques

De 19 a 20.15 h _ Recorregut
La Llum de l’Esplendor 
Medieval
Visita guiada amb la il·luminació 
d’espelmes pel patrimoni medieval 
manresà.
Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia.
Informació i inscripcions a:
Oficina de Turisme de Manresa.
Telèfon 938784090 www.manresa-
turisme.cat
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires 
de Manresa

19.15 h _ La Ben Plantada
Recollida simbòlica de 
l’aigua de la Séquia
El Club Atlètic Manresa recollirà 
l’aigua de La Ben Plantada, monu-
ment dels iniciadors de la Séquia.
Ho organitza: Club Atlètic Manresa

19.30 h _ Plaça Sant 
Domènec
L’Encesa de la Nova Llum
A la plaça Sant Domènec comen-
çarà l’encesa dels milers d’espel-
mes que il·luminaran l’entorn. Òm-
nium fa una crida a la participació, 
perquè serà entre tots que haurem 
d’encendre aquesta gran lluminà-
ria.
Ho organitza: Òmnium Bages-
Moianès

20 h _ Plaça Infants
El Pacte de la Concòrdia i 
arribada de la Llum i l’Aigua 
al Monument de la Llum
Espectacle de dansa i teatre que 
comptarà amb la participació de 
Geganters de Manresa, Colla Caste-
llera Tirallongues, Tabalers de Xàldi-
ga, Coral Eswèrtia i Cia Cinot Teatre.
Produït per l’Associació Jueus de 
l’Aixada.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

20 h _ Kursaal Sala Gran
The Ara Malikian World Tour
Torna al Kursaal un dels violinistes 
més virtuosos del panorama inter-
nacional.
Més informació a:
https://www.kursaal.cat/programa-
cio/acte/ara-malikian-1
Ho organitza: MEES-El Galliner

DIMARTS 21 FEBRER
De 10 a 14 h _ Carrer del 
Balç
Visita al Centre d’Interpre-
tació del Carrer del Balç i al 
carrer medieval
Visita guiada al Centre d’Interpre-
tació del Carrer del Balç, on expli-
quem el Misteri de la Llum i com va 
ser el segle d’or de Manresa.
Activitat gratuïta amb reserva prè-
via.
Informació i inscripcions a: Centre 
d’Interpretació del Carrer del Balç.
Telèfon 93 872 14 66
www.manresaturisme.cat
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires 
de Manresa

10.15 h
Seguici d’autoritats
Des de l’Ajuntament fins a l’esglé-
sia del Carme.

10.30 h _ Església del Carme
Solemne concelebració 
eucarística
Presidida per Romà Casanova i Ca-
sanova, Bisbe de Vic.
Capella de Música de la Seu, Coral 
Font del Fil i Cor Parroquial Sant Jo-
sep del Poble Nou.
Direcció: Mireia Subirana Pintó.
Organista: Montserrat Lladó Pla.
Ho organitza: Parròquia del Carme

A continuació
Pujada i baixada del pilar 
de quatre a les escales del 
Carme
A càrrec de la Colla Castellera Tira-
llongues.

A continuació
Seguici d’autoritats i de la 
imatgeria de Manresa
De l’església del Carme a la plaça 
Major.

A continuació _ Plaça Major
Tronada Manresana
A càrrec de Pirotècnia Peñarroja.

A continuació
Ballada de la imatgeria
Cavallets de Manresa, Nans, Gegan-
tons, Hereu i Pubilla, Gegants, Lleó 
i Àliga.
Ballada participativa del Ball del 
Rossinyol i del Ball de la Bolangera 
de Manresa. 
Ballada de Sardanes, amb la Cobla 
Ciutat de Manresa que interpretarà 
“Manresana“ de Teresa Borràs For-
nell, amb motiu del centenari del 
seu naixement i “La Llum de Man-
resa”, de Francesc Juanola Reixach.
Amb la participació de la Colla Ge-
ganters de Manresa i l’Esbart Manre-
sà de l’Agrupació Cultural del Bages.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

18 h _ Kursaal Sala Gran
Jaleiu
Celebrem els 16 anys del Kursaal 
amb el bon humor de Guillem Albà 
Jiménez i la Marabunta.
Més informació a: www.kursaal.cat/
programacio/acte/jaleiu
Ho organitza: MEES-El Galliner

18.30 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Cinema: Mamma Roma
Direcció i Guió: Pier Paolo Pasolini.
Homenatge a Lluís Calderer i Cor-
tasa. Entrada: 5 €
www.kursaal.koobin.cat/mamaro-
ma/
Ho organitza: Cine-Club Manresa



DIMECRES 22 FEBRER
19 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Acte de lliurament del 23è 
Premi Joaquim Amat i 
Piniella
Acte de lliurament del 23è Premi 
Joaquim Amat-Piniella, dotat amb 
2.000 € i una escultura de Ramon 
Oms. 
Abans del lliurament, hi haurà una 
actuació a càrrec de Marcel Gros 
inspirada en les obres finalistes.
Seguiu l’acte en directe a YouTube 
Manresa Cultura.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa 
i Òmnium Bages-Moianès

DIJOUS 23 FEBRER
19 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Cinema: Movida del 76
Direcció i Guió: Richard Linklater
Entrada: 4 €
https://kursaal.koobin.cat/movida-
del761993/
Ho organitza: Cine-Club Manresa

19 h _ Sala d’exposicions del 
claustre, Museu de Manresa
Conferència: L’Escola, el 
millor llegat de la República
Taula rodona sobre el moviment de 
renovació pedagògica dels anys de 
la República a Catalunya i a Manresa.
Amb la participació de: Joan Maria 
Serra i Sala (mestre i geògraf), Ag-
nès Torras i Casas (pedagoga) i Joa-
quim Aloy i Bosch (historiador). 
Ho organitza: Museu de Manresa amb 
la col·laboració de l’Associació Memòria 
i Història de Manresa

19 h _ Casal de les Escodines. 
C/ St. Bartomeu, 50
Som constructores
The Freedom Theatre (Palestina), 
l’Escola de Teatre de Granollers – Ar-
sènic i Escola d’Arts Escèniques de 
Manresa presenten una obra de te-
atre documental sobre la història de 
resistència del poble de Palestina. A 
partir de l’experiència del Freedom 
Theatre i l’intercanvi amb estudi-
ants d’arts escèniques.
Gratuït. Taquilla inversa.
Entrades fins al 23 de febrer a ca-
salescodines@ajmanresa.cat , tel. 
938725454 (laborables de 9 a 14 i de 
16 a 20.30 h i dissabtes, de 9 a 14 h)
Ho organitza: Associació Catalana per 
la Pau i Ajuntament de Manresa
Amb el suport de: Diputació de 
Barcelona

De 20.30 a 24 h _ El Graner - 
Sobrerroca, 14
Torneig de Carcassonne de 
la Llum
El torneig arriba a la seva 15a edició 
amb el joc bàsic del Carcassonne 
més l’expansió “Ignasi de Loiola” 
creada pel Club del Joc. 
Places limitades. Informació i 
inscripcions a: www.cae.cat
Ho organitza: CAE
Hi col·labora: El Graner, Devir, 
Ajuntament de Manresa i 
Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya

DIVENDRES 24 FEBRER
18.30 h _ Plana de l’Om, 6
Inauguració de l’Exposició 
sobre eines antigues de 
construcció
A càrrec del Col·legi d’Arquitectura 
Tècnica de Barcelona.
Ho organitza: Col·legi d’Arquitectura 
Tècnica de Barcelona (delegació 
Bages, Berguedà i Anoia)
Col·labora: Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques

19h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Presentació del llibre: De 
Mestres de cases a cons-
tructors (2a edició revisada)
A càrrec de Francesc Comas i Closas.
Ho organitza: Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques

20 h _ Kursaal Sala Gran
Delit d’Estels
Poemes de Lluís Calderer i Cortasa. 
Música de Manel Camp i Oliveras.
Més informació a: www.kursaal.cat/
programacio/acte/delit-destels
Ho organitza: MEES-El Galliner

21 h _ Escuderia Llum 
Llamp. C/ Bilbao, 13 baixos
Campionat Ral·li Slot - Cursa 
de la Llum 1/32
Inscripcions al Whats App
660 95 84 80
Ho organitza: Escuderia Llum Llamp

DISSABTE 25 FEBRER
Tot el dia _ Centre Històric
Trobada de Manresans 
Forans
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

9 i 16 h _ Escuderia Llum 
Llamp. C/ Bilbao, 13 baixos
Campionat Ral·li Slot - Cursa 
de la Llum 1/32
Inscripcions al Whats App
660 95 84 80
Ho organitza: Escuderia Llum Llamp

De 10 a 12 h _ Sortida plaça 
del Milcentenari
Visita en esperanto a 
la història de l’aigua a 
Manresa: el traçat medieval 
de la Séquia per la ciutat i el 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil
El punt final del recorregut serà el 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Man-
resa.
Més informació i inscripcions a:
www.parcdelasequia.cat
Preu: 5 €
Ho organitza: Parc de la Séquia



DISSABTE 25 FEBRER
De 10 a 20.30 h _ Centre 

Històric
26a Fira de l’Aixada 

Mercat Medieval de La 
Llum
El Centre Històric de Man-
resa s’omple d’artesans, 

mestres d’antics oficis que 
fan demostracions de les se-

ves arts, funambulistes, joglars i 
altres elements i atraccions del re-

pertori medieval. Els carrers plens 
de bullici, ambientats i engalanats 

com si de nou ens trobéssim en 
ple segle XIV, les olors i la músi-
ca d’un altre temps ens trans-
portaran al cor mateix d’una 
festa popular molt viva, plena 

d’activitats per a petits i grans, i 
amb sorpreses constants.

Més informació a: www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de 
Festa

12.30 h _ Plaça Major
L’inici de tot
El Rei Pere III arribarà a la ciutat 
de Manresa on els manresans el 
faran coneixedor de la pobresa en 
la qual es troba la ciutat per culpa 
de la negativa del Bisbe Galceran 
Sacosta de donar permís per la 
construcció de la Séquia.
Acte central de la Fira de l’Aixada.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Na-
varro i Perramon.
Música: David Moreno.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de 
Festa i entitats participants a la Fira 
de l’Aixada

17.30 h _ Kursaal Sala Gran
Alma
A càrrec de Cia LaBú Teatre.
Més informació a: www.kursaal.cat/
programacio/acte/alma
Ho organitza: Imagina’t

18 h _ Teatre Conservatori
Ignasi, el viatge
A càrrec de l’Orfeó Manresà.
Més informació a: www.kursaal.cat/
programacio/acte/ignasi-el-viatge
Ho organitza: MEES-El Galliner

19 h _ Sala d’actes del 
Centre Cultural El Casino
Xerrada: L’exploració de 
l’univers amb missions 
espacials
A càrrec de l’astrofísic expert en 
exoplanetes Ignasi Ribas Canudas.
Més informació a: astromanresa@
gmail.com
Ho organitza: Agrupació Astronòmica 
de Manresa

19.30 h _ Plaça Major
L’aigua és llum
La ciutat rebrà el Bisbe i aquest es 
trobarà amb el Rei Pere III. Quina 
serà la resolució del conflicte entre 
aquests dos personatges?
Acte central de la Fira de l’Aixada.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Na-
varro i Perramon.
Música: David Moreno.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de 
Festa i entitats participants a la Fira 
de l’Aixada

DIUMENGE 26 FEBRER
De 9 a 14 h _ Complex del 
Vell Congost. Espai Maria 
Ciuraneta Sannicolas
Trobada d’Escoles de 
Bàsquet de la Festa de la 
Llum
Ho organitza: Manresa Club Bàsquet 
Femení

Tot el dia _ Passatge dels 
Dipòsits Vells
XX Ciutat de Manresa 
Memorial Jaume Arnau de 
Billar a tres bandes
Pre-prèvies.
Inscripcions a cbillarmanresa@
gmail.com
Ho organitza: Club Billar Manresa i 
Federació Catalana de Billar
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa

De 10 a 20.30 h _ Centre 
Històric
26a Fira de l’Aixada Mercat 
Medieval de La Llum
El Centre Històric de Manresa s’om-
ple d’artesans, mestres d’antics ofi-
cis que fan demostracions de les 
seves arts, funambulistes, joglars i 
altres elements i atraccions del re-
pertori medieval. Els carrers plens 
de bullici, ambientats i engalanats 
com si de nou ens trobéssim en ple 
segle XIV, les olors i la música d’un 
altre temps ens transportaran al 
cor mateix d’una festa popular molt 
viva, plena d’activitats per a petits i 
grans, i amb sorpreses constants.
Més informació a: www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de 
Festa

12.30 h _ Plaça Major
L’inici de tot
Acte central de la Fira de l’Aixada.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Na-
varro i Perramon.
Música: David Moreno.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de 
Festa i entitats participants a la Fira 
de l’Aixada

18 h _ Kursaal - Sala Gran
El llac dels cignes
Amb el BCM (Ballet Clàssic Manresa). 
Més informació a: www.kursaal.cat/
programacio/acte/el-llac-dels-cignes 
Ho organitza Fundació Althaia, 
Manresa Teatre Musical i Manresana 
d’Equipaments Escènics 

18.30 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Cinema: Introduction
Direcció i guió: Hong Sang-soo.
Entrada: 5 €
https://kursaal.koobin.cat/intro-
duction/
Ho organitza: Cine-Club Manresa

19.30 h _ Plaça Major
L’aigua és llum
La ciutat rebrà el Bisbe i aquest 
es trobarà amb el Rei Pere III. 
Quina serà la resolució del 
conflicte entre aquests dos 
personatges?
Acte central de la Fira de l’Ai-
xada.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia 
Navarro i Perramon.
Música: David Moreno.
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa 
de Festa i entitats participants a 
la Fira de l’Aixada



DIMARTS 28 FEBRER
19 h _ Auditori de l’Espai 
Plana de l’Om
Fem memòria de la Festa de 
La Llum: La Séquia, els ca-
mins de la llum i la concòrdia
Xerrada i conversa amb Glòria 
Ballús, M. Rosa Riera i Dolors Cabot 
(coordinadora de l’aula d’acollida 
de l’escola Pare Algué, que van fer 
el camí de la Llum).
Ho organitza: Associació de familiars 
d’Alzheimer i altres demències Bages, 
Berguedà, Moianès i Solsonès

DISSABTE 4 MARÇ
Tot el dia _ Passatge dels 
Dipòsits Vells
XX Ciutat de Manresa 
Memorial Jaume Arnau de 
Billar a tres bandes
Prèvies.
Inscripcions a:
cbillarmanresa@gmail.com
Ho organitza: Club Billar Manresa i 
Federació Catalana de Billar
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa

Exposició 15è Premi Climent 
Muncunill Roca per a Joves 
Artistes 
Sala Espai7, Centre Cultural El 
Casino 
Fins al 18 de febrer
Exposició de la selecció d’artista pre-
sentats al 15è Premi Climent Muncu-
nill Roca per a Joves.
Horari: De dimarts a diumenge i fes-
tius de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Museu de Manresa amb la 
col·laboració de l’Escola d’Art de Manresa, 
l’Associació per al Museu de Manresa i 
Cercle Artístic de Manresa.

Obres presentades al 
Concurs de Fotografia
de la Llum
Vestíbul de la Biblioteca del Casino 
Del 14 de febrer al 5 de març
Inauguració el 14 de febrer a les 13 h
Horari: dilluns de 16 a 20.30 h i dissab-
tes d’11 a 19 h
Ho organitza: Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques i Foto Art Manresa 
i Foto Art Manresa

61è Concurs de pintura 
ràpida de la Llum
Espai 7 del Centre Cultural El Casino 
Del 19 al 26 de febrer
Inauguració el 19 de febrer a les 19 h
Horari: De dimarts a diumenge i fes-
tius de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa

L’escola, llum de llibertat! 
El col·legi de Sant Ignasi, en 
el marc de la vida escolar 
manresana
Museu de Manresa
Del 20 de febrer al 28 d’agost
Durant la Segona República, el govern 
municipal pren com a prioritat millo-
rar la qualitat de l’ensenyament públic 
de la ciutat. La mostra posa de relleu 
el paper del col·legi de Sant Ignasi, 
sempre vinculat a l’ensenyament, i en 
com s’impulsa arreu del país una nova 
manera d’aprendre i ensenyar.
La proposta forma part de la campa-
nya Memòria en Xarxa impulsada per 
la Xarxa de Museus Locals de la Dipu-
tació de Barcelona.
Horari: De dimarts a divendres, de 10 
a 14 h
Inauguració dilluns 20 de febrer, a les 
18 h
Ho organitza: Museu de Manresa i Xarxa 
de Museus Locals de la Diputació de 
Barcelona

Exposició d’eines antigues de 
la construcció
Plana de l’Om, 6 (Col·legi d’Arquitec-
tura Tècnica de Barcelona)
Del 27 de febrer al 6 d’abril 
Inauguració dia 24 de febrer, a les 18 h
Horari de visites: De dilluns a dijous 
de 9 a 14 h i de 15 a 17 h i els divendres 
de 9 a 14.30 h
Ho organitza: Col·legi d’Arquitectura 
Tècnica de Barcelona (Delegació Bages, 
Berguedà i Anoia)
Hi col·labora: Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarques

DIUMENGE 5 MARÇ
Tot el dia _ Passatge dels 
Dipòsits Vells
XX Ciutat de Manresa 
Memorial Jaume Arnau de 
Billar a tres bandes
Prèvies.
Finals dies 11 i 12 de març.
Inscripcions a:
cbillarmanresa@gmail.com
Ho organitza: Club Billar Manresa i 
Federació Catalana de Billar
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa

39a Transéquia
Marxa popular que recorre tota la 
Séquia de Manresa. Es pot fer cor-
rent des de Balsareny; caminant 
des de Balsareny, Sallent o Santpe-
dor; en BTT amb sortida i arribada 
al Parc de l’Agulla de Manresa, amb 
circuits que arriben a Balsareny, Sa-
llent o Santpedor.
Informació i inscripcions a:
www.transequia.cat 
Ho organitza: Parc de la Séquia

EXPOSICIONS

MÉS ACTIVITATS
Concurs LLumCat
Concurs sobre el coneixement de la 
història i la tradició de la Festa de 
La Llum de Manresa.Podeu partici-
par del 7 al 24 de febrer del 2022, 
ambdós inclosos, a través de la web 
blogs.cpnl.cat/llumcat
Consta de cinc preguntes i es pot 
participar a partir dels 14 anys.
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat

Visita guiada a la masia de 
l’Avenç de Tavertet
Bressol del bisbe Galceran Sacosta.
Dies 18 i 19 de febrer. Preu: 14 €.
Més informació i inscripcions a:
visites@forumvicus.cat

Som aigua
L’aigua, un dret humà fonamental.
Vídeos sobre el valor de l’aigua a 
Manresa i a la seva història.
Canal municipal de YouTube.
Més informació a:
somaigua.cat/tag/manresa/
Ho organitza: Enginyeria sense 
fronteres, Aigües de Manresa i 
Ajuntament de Manresa



Agrupació Astronòmica 
de Manresa
Agrupació Cultural del 
Bages
Ampans
Associació Cultural El 
Galliner
Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer 
i altres demències 
del Bages, Berguedà, 
Solsonès i Moianès
Associació Jueus de 
l’Aixada
Associació Manresa de 
Festa
Associació Memòria i 
Història de Manresa
Associació Misteriosa 
Llum 
Biblioteca El Casino 
CACIS El forn de la Calç
CAE
Capella de Música de 
la Seu 
Cavallets de Manresa
Centre Cultural El 
Casino 
Centre de 
Normalització 
Lingüística Montserrat
Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages
Cercle Artístic de 
Manresa

Cia Cinot Teatre
Cine-Club Manresa
Club Atlètic Manresa
Club Billar Manresa
Club Tir amb Arc 
Manresa
Cobla Ciutat de 
Manresa
Col·legi d’Arquitectura 
Tècnica de Barcelona 
(Delegació Bages, 
Berguedà i Anoia)
Colla Castellera 
Tirallongues
Colla de Geganters i 
Grallers de Manresa
Cor Parroquial Sant 
Josep del Poble Nou
Coral Font del Fil
Coral Eswèrtia
Departament de Drets 
Socials de la Generalitat 
de Catalunya
Devir
Diputació de Barcelona
El Galliner
El Graner
Enginyeria sense 
fronteres
Esbart Manresà de 
l’Agrupació Cultural del 
Bages
Escola d’Art de Manresa
Escola d’Arts 
Escèniques de Manresa 
Escola de Teatre de 
Granollers
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éAGRAÏMENTS Escola Pare Algué

Escuderia Llum Llamp
Federació Catalana de 
Billar
Federació d’Associacions 
de Veïns de Manresa
Forum Vicus
FotoArt Manresa
Fundació Aigües de 
Manresa-Junta de la 
Séquia 
Fundació Turisme i Fires 
de Manresa
Fundació Universitària 
del Bages
Gremi de la Construcció 
de Manresa i Comarques
Imagina’t
La Xarranca
Manresa 2022
Manresa Club Bàsquet 
Femení
MEES-Kursaal
Museu de Manresa
Òmnium Bages-
Moianès 
Parc de la Séquia
Parròquia del Carme
Tabalers de Xàldiga
Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central
The Freedom Theatre
Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de 
Barcelona
Xarxa Transversal

Col·labora:

Organitza:


