


Salutació de les administradores
L’encàrrec d’administrar la Festa de la Llum 2020  a 
les Dones Emprenedores Innovadores de Manresa 
(DEIM) va suposar un repte, que comporta respon-
sabilitat i implicació. Val a dir que, nosaltres, com a 
dones, ens sentim còmodes amb els reptes, la res-
ponsabilitat i la implicació. Les dones estem acostu-
mades a posar-nos reptes a la vida, a realitzar actes 
de responsabilitat i implicar-nos en allò que fem. 
Està en el nostre ADN.
Des de DEIM ens vam comprometre a assumir 
aquest desafiament d’administrar la Festa. Vam 
pensar que ho faríem des del pensar d’una dona, 
cuidant els petits detalls, executant decisions amb 
determinació i fermesa. La nostra intenció és apor-
tar a la Festa les virtuts que les dones aportem a la 
societat, on la dona demana tenir un lloc i ser-ne 
protagonista, perquè sigui una Festa viscuda tant 
per dones com per homes.
Al cap i a la fi, si busquem al diccionari LLUM i AI-
GUA, els dos símbols de la nostra festa, podrem 
comprovar que són paraules de gènere femení. I per 
primera vegada a la història d’aquesta Festa, s’ha 
encarregat l’administració a una associació exclusi-
vament de dones.
Us volem desitjar una bona Festa de la Llum   i us 
demanem que participeu d’aquesta Festa amb ale-
gria i il·lusió. 

Roser Soler Esmet
Presidenta de Dones Emprenedores Innovadores 

de Manresa (DEIM) 

Salutació de l’associació 
misteriosa Llum
El 21 de febrer és la data assenyalada al calendari 
per la Festa de la Llum de Manresa. En ella reme-
morem el misteri que envolta els fets succeïts l’any 
1345 a la nostra ciutat. I aquest any en especial, ce-
lebrem el 10è aniversari d’un acte singular, el “Mis-
teri de la Llum”, que té com a raó de ser convertir-se 
cada any en un mirall per a recordar, sota un format 
teatral d’estil litúrgic a semblança medieval, uns es-
deveniments cabdals que van capgirar la història de 
Manresa. Un gir complet que va donar, i continua 
fent-ho des d’aleshores sense interrupció, vida a de-
senes de generacions de manresans i manresanes, 
en poder gaudir de l’aigua i la seva prosperitat.
També des de l’AMLL volem agrair especialment a 
DEIM, Dones Emprenedores i Innovadores de Man-
resa, haver acceptat la proposta de ser l’entitat ad-
ministradora d’aquesta edició. Una entitat que, amb 
una visió clara d’avenç i de millora, recull el testimoni 
de l’esperit emprenedor dels nostres avantpassats. 
Com ells, han decidit fer un pas endavant i treballar 
per a construir, en el seu cas, camins i ponts que 
cerquen ser un punt d’encontre. Un punt de troba-
da des d’on enriquir el teixit empresarial de la nostra 
ciutat, tan necessitat d’un talent i un lideratge com 
és el femení. I és aquest talent, juntament amb el 
de totes les entitats que hi participen, el que dóna 
forma al programa d’activitats al qual ens plau con-
vidar-vos de bon grat. 

Valentí Tatjé Boixadera
President de l’Associació Misteriosa Llum

Salutació de l’Alcalde 
La Festa de la Llum ens serveix cada any per recor-
dar com són d’importants valors com la constància, 
el treball en equip, el talent, la visió de futur o l’am-
bició al servei del territori. Són els valors que van 
tenir, ara fa set segles, els constructors de la Sèquia, 
que van saber resoldre un problema molt greu, la 
devastadora falta d’aigua que patia la ciutat, amb 
la construcció d’una obra d’enginyeria excepcional, 
que encara avui ens fa servei per conduir l’aigua del 
Llobregat a la ciutat i a les aixetes de casa nostra.
Els manresans del segle XIV van tenir la perseveran-
ça i la força per tirar endavant i ampliar les possibili-
tats de la ciutat per a les generacions futures. I nos-
altres, avui, hem de rememorar la seva experiència 
i mirar d’emmirallar-nos en aquella extraordinària 
capacitat que van tenir per eixamplar horitzons.
Cada any, entitats i col·lectius de la ciutat preparen 
les Festes de la Llum, que no són només un conjunt 
d’actes lúdics, sinó també constitueixen un clam a 
lluitar amb coratge per vèncer les dificultats perso-
nals i col·lectives. 
Aquest 2020, l’entitat Dones Emprenedores Innova-

dores de Manresa (DEIM) és l’encar-
regada d’administrar la festa. Com 
el seu propi nom indica, les dones 
que formen l’associació tenen l’em-
penta necessària per treballar de 
valent, de manera que han posat el 
seu segell a la Festa i han confegit 
un programa que també inclou els 
actes més tradicionals i solemnes, 
així com els que ja s’han fet un lloc 
entre les activitats més multitudinàries de la ciutat, 
com la Fira de l’Aixada o la Transèquia.
Gràcies doncs a l’aportació de l’entitat administra-
dora, i també al teixit associatiu local, que de bracet 
amb l’Ajuntament, han conformat un programa amb 
activitats per a tothom. Tant de bo siguem de nou 
una ciutat de llum i gaudim intensament de totes i 
cadascuna de les activitats que ens proposen per 
aquestes dates. 
Bona Festa de la Llum!

Valentí Junyent i Torras 
Alcalde de Manresa

Fibracat, 
la millor 
connexió.

Entra a fibracat.cat o truca gratis al 1711
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divendres 14 febrer 
11.00 h / Pregó infantil
Saló de Sessions de l’Ajun-
tament de Manresa
A càrrec de les escoles Bages, 
La Salle i Muntanya del Drac.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum 
i Dones Emprenedores Innovadores de 
Manresa (DEIM)

A continuació / 
Ampliació de l’itinerari 
botànic al Parc de 
Puigterrà
(finalitzat el pregó infantil)
Parc de Puigterrà
Ho organitza: Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa

19.30 h / Pregó 
institucional
Saló de Sessions de l’Ajun-
tament de Manresa
A càrrec de: Carlota Riera Cla-
ret, degana de la Facultat de 
Ciències de la Salut de Manre-
sa (Fundació Universitària del 
Bages).
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum, 
Capella de música de la Seu i Dones Empre-
nedores Innovadores de Manresa (DEIM)

22.00 h / El Sielu
Concert Solidari
A càrrec de Ayawascat, DJ Alex 
León i Quinto Carajillo
Venda anticipada d’entrades a 
la taquilla del Teatre Kursaal i 
www.kursaal.cat
En benefici de la Fundació 
Althaia per a la millora de 
l’atenció a Infants i joves.
Ho organitza: Fundació Althaia Manresa

dissabte 15 febrer 
Tot el dia / Trobada de 
Manresans Forans
La trobada pretén mantenir 
lligams entre persones man-
resanes que han anat a viure 
fora de la ciutat.
Aquesta activitat es realitza 
des de l’any 1975.

09.00 h / Campionat 
català itinerant IERC
Llum Llamp Club Slot
(c. Bilbao 13, baixos)
Informació a: 
www.llumllamp.cat
Ho organitza: Llum Llamp Club Slot

De 10.00 a 13.00 h / 
Trobada de Puntaires 
de Manresa
Plaça Sant Domènec
En cas de pluja continuada 
l’acte es farà a l’edifici de l’Anò-
nima.
Ho organitza: Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa

11.00 h / X Futbol dual 
(amb dues pilotes) 
Partit de la Llum
Estadi municipal de futbol 
del Congost
Equips: ITCC contra FUB
Ho organitza: Intercol·legial Tècnica de la 
Catalunya Central i Fundació Universitària 
del Bages
Hi col·labora: Parc de la Sèquia
Amb el suport: Penya Blaugrana Manresa i 
Penya Blanc i Blava del Bages

De 12.30 a 15.00 h / 
Cargols de la Llum
Plaça Sant Domènec
Tast de cargols. Cargols, begu-
da i pa 5€.
Venda anticipada de tiquets 
a les Associacions de Veïns i 
el mateix dia a la plaça Sant 
Domènec.
Animació amb mostra de ta-
llers de les Associacions de 
Veïns de Manresa.

En cas de pluja continuada 
l’acte es farà a l’edifici de l’Anò-
nima.
Ho organitza: Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa

16.00 h / Joc de ciutat 
de la Llum: emergència 
al creuer
Inici a la Plaça Major
Inscripcions prèvies al web: 
www.cae.cat
Ho organitza: El CAE, formació i serveis 
socioculturals

18.30 h / Concert de 
música i altres ritmes
Sala Els Carlins
Amb l’actuació de la cobla 
Maricel de Sitges.
Ho organitza: Amics dels Concerts de Nova 
Crida
Amb la col·laboració de: Ajuntament de 
Manresa i Casal Familiar Recreatiu-Els Carlins

diumenge 16 febrer
09.00 h / Caminada de 
la Llum
Sortida de l’estació d’au-
tobusos de Manresa
Baixada de la Llum des del 
monestir de Montserrat fins a 
l’església del Carme.
Informació i inscripcions fins 
al dia 14 de febrer al local del 
CECB (c. Urgell, 16, de dilluns a 
divendres. Tel. 938722912, de 
19.30 a 21.30 h www.cecb.cat).
A les 10.00 h / Encesa de la 
Llum al Cambril de la mare 
de Déu de Montserrat
A les 16.00 h / La Llum arri-
barà a l’església del Carme
Ho organitza: Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa 

Programa
d ,actes

dilluns 17 febrer
De 09.45 a 13.15 h / 
Manresada
Gimcana de geolocalització 
amb tecnologia mòbil impul-
sada per l’equip Lacenet en 
el marc del World Mobile City 
Projecte per a alumnes de 1r i 
2n d’ESO. 
El projecte té com a objectiu 
aprendre a localitzar qualsevol 
punt de la ciutat tot combinant 
els mitjans clàssics (targetes, 
mapes...) amb l’ús de tecno-
logies com internet Mobile, 
geolocalització, xarxes socials, 
codis QR i/o realitat augmenta-
da, entre d’altres.
Ho organitza: Xarxa de la Catalunya Central 
LaceNet

19.30 h / Llum, nom de 
dona
Teatre Conservatori
Un acte en clau de dona on les 
convidades explicaran les se-
ves experiències de dona a les 
seves activitats professionals.
Hi participaran Pilarín Bayés 
de Luna (ninotaire), Dra. Mercè 
Boada Rovira (investigadora), 
Lourdes Fisa Saladrigas (artis-
ta), Ada Parellada Garrell (cui-
nera) i Laura Ràfols Parellada 
(futbolista)
L’acte serà conduït per la peri-
odista Anna Vilajosana Garcia.
Entrada lliure
Ho organitza: Dones Emprenedores 
Innovadores de Manresa (DEIM)

dimarts 18 febrer
10.15 h / El nom dels 
carrers de la Llum
Punt de Trobada: Pl. Major 
Visita conduïda pel geògraf i 
historiador Francesc Comas 
Closas, que explicarà el signi-
ficat i l’origen dels topònims 
dels carrers.
Activitat gratuïta: 
imprescindible reserva prèvia 

al Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat, tel. 
938721707 / manresa@cpnl.
cat
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat

18.00 h / El Judici de la 
Llum
Sala Els Carlins
El “Judici del Talent i 
l’Experiència”
Les polítiques de discriminació 
positiva a judici. Alumnes de 4t 
d’ESO de La Salle, l’Ave Maria 
i l’Institut Cal Gravat defensa-
ran tres posicions en un judici 
obert al públic. Seran advocats 
i advocades per un dia.
Acte presentat i conduït per 
la periodista Anna Vilajosana 
Garcia
Ho organitza:Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa

19.30 h / Presentació 
del llibre “La hija de 
Ana”
Sala d’actes de la Bibliote-
ca del Casino
A càrrec de l’autora Mariam 
Noguera Algué
Organitza: Amics de l’Art Romànic del Bages 
i Biblioteca del Casino

dimecres 19 febrer
19.00 h / Acte de 
lliurament del 20è 
premi Joaquim Amat-
Piniella
Espai Plana de l’Om
Acte de lliurament del vintè 
premi Joaquim Amat-Piniella, 
en el marc de les activitats al 
voltant de la Festa de la Llum, 
amb homenatge a Anna Frank, 
coincidint amb el 75è aniversa-
ri de la seva mort.
Durant l’acte de lliurament 
l’actriu Txell Vall Ferrer acom-
panyada pel Quartet Con Brio, 
farà una lectura d’alguns frag-
ments del Diari d’Anna Frank.
Ho organitza: Òmnium Bages - Moianès i 
Ajuntament de Manresa

19.30 h / Memorial 
pels conflictes oblidats
En record de la cooperant Flors 
Sirera.
Casa Flors Sirera
Taula-rodona: Estem preparats 
per a un canvi d’època? Una 
visió des de la mobilització i 
la justícia global. Amb Miquel 
Carrillo Ponce i Jordi Palou- Lo-
verdos, advocat de la Querella 
Flors Sirera.
Organitza: Inshuti i Consell Municipal de 
Solidaritat

dijous 20 febrer
De 18.30 a 22.00 h / 
Jardins de Llum 2020: 
itinerari d’art, llum i 
aigua
Centre Històric de Man-
resa
Itinerari efímer d’art a l’entorn 
de la Llum i l’Aigua
Ho organitza: Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central-TAVCC i Ajuntament de 
Manresa

19.00 h / La Llum de 
l’Esplendor Medieval
Visita guiada amb la il-
luminació d’espelmes pel patri-
moni medieval manresà
Recorregut: Pl. Major, La 
Seu, carrer del Balç, Torre 
Sobrerroca i Plaça Europa
Punt de trobada: Oficina 
de Turisme (Pl. Major, 10)
Preu: Gratuït. Imprescindible 
reserva prèvia
Informació i inscripcions: Ofi-
cina de Turisme de Manresa / 
Tel. 938784090
www.manresaturisme.cat
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de 
Manresa



19.15 h / Recollida 
simbòlica de l’aigua de 
la Sèquia
La Ben Plantada
El Club Atlètic Manresa recolli-
rà l’aigua de La Ben Plantada, 
monument als iniciadors de la 
Sèquia.
Ho organitza: Club Atlètic Manresa

19.30 h / Arribada de 
la Llum
Plaça sant Domènec - Es-
glésia del Carme - Plaça 
Infants
(portada pel Centre Excursio-
nista de la Comarca del Bages) 
i l’Aigua (portada pel Club 
Atlètic Manresa) a la Plaça de 
Sant Domènec per dirigir-se 
a l’església del Carme i parti-
cipar en el Misteri de la Llum 
i posteriorment fer-la arribar 
al Monument de la Llum a la 
Plaça Infants.
Ho organitza: Club Atlètic Manresa i Centre 
Excursionista de la Comarca del Bages

19.30 h / L’Encesa de 
la Nova Llum
Plaça Sant Domènec
Centenars de voluntaris en-
cendran milers d’espelmes en 
el marc d’un espectacle de 
música, il·luminació i audio-
visuals interactius per evocar 
quatre moments de desobe-
diència de la nostra història. 
Una proposta de Jo Jet i Maria 
Ribot coordinada per Òmnium 
Bages-Moianès, amb projec-
cions a les 20.15 h, 20.45 h i 
21.15 h.
Ho organitza: Òmnium Bages - Moianès

20.00 h / X Misteri de 
la Llum. Teatre Litúrgic 
a semblança medieval
Església del Carme
(L’església s’obrirà 30 minuts 
abans de l’acte)
Música de Manel Camp Olive-
ras i Jordi Badia Puig, Ball de 
l’Àliga de Manresa amb músi-
ca de Carles Cases Pujol. 
Direcció musical: Dani Vallejo 
Ribes

A partir d’una idea original de 
Jueus de l’Aixada.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, 
Fundació Aigües de Manresa - Junta de 
la Sèquia
Hi col·labora: entitats manresanes i 
participants en la Fira de l’Aixada 

A continuació / Acció 
teatral 
Des de la Porta de l’esglé-
sia del Carme fins a la Pla-
ça Europa i posteriorment 
a la Plaça Infants tot i 
escenificant la Concòrdia
A la Plaça Infants tindrà lloc 
l’arribada de la Llum i l’Aigua 
al monument de la Llum. 
Aquest monument, promo-
gut per l’empresa Aigües de 
Manresa, commemora la cons-
trucció de la Sèquia, després 
de l’episodi llegendari de la 
Llum que, des de Montserrat, 
il·luminà l’església del Carme, 
un prodigi que decidí el bisbe 
a cedir el terreny per a fer la 
Sèquia que ha garantit l’em-
bassament d’aigua del Llobre-
gat per a la ciutat. 
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, 
Fundació Aigües de Manresa - Junta de 
la Sèquia
Hi col·labora: entitats manresanes i 
participants en la Fira de l’Aixada , La Crica 
i Col·lectiu Jueus de l’Aixada

20.15 h, 20.45 h i 
21.15 h / Projecció 
d’audiovisual
Plaça Sant Domènec
Ho organitza: Òmnium Bages - Moianès

21.30 h / The Opera 
Locos. Celebració dels 
13 anys del Kursaal
Teatre Kursaal Sala Gran
Una peculiar troupe d’òpera, 
formada per cinc excèntrics 
cantants, es disposen a fer un 
recital amb un repertori dels 
compositors més grans del 
gènere. Al llarg de la repre-
sentació s’aniran descobrint 
les passions ocultes i anhels 
de cadascun d’ells, que crearà 
situacions absurdes i impre-
visibles.
Ho organitza: MEES - El Galliner

divendres 21 febrer
De 10.00 a 14.00 h / 
Visites al c. del Balç
Centre d’Interpretació 
Medieval del Carrer del 
Balç
Al carrer del Balç t’expliquem 
el misteri de la Llum i com va 
ser el segle d’or de Manresa. 
Preu: 3€. Gratuït menors de 
8 anys
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de 
Manresa

10.15 h / Seguici 
d’autoritats
Des de l’Ajuntament fins 
a l’església del Carme
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

10.30 h / Solemne 
concelebració 
eucarística
Església del Carme
Presidida per Josep Maria 
Soler Canals, Pare Abat de 
Montserrat.
Hi participen: Capella de Mú-
sica de la Seu, cor Parroquial 
de Sant Josep i Coral Font del 
Fil, dirigits per Mireia Subirana 
Pintó i acompanyats a l’orgue 
per Montserrat Lladó Pla.
Ho organitza: Parròquia del Carme

A continuació / Pujada 
i baixada del pilar de 
quatre a les escales del 
Carme
Escales del Carme
Ho organitza: Colla Castellera Tirallongues

A continuació / Seguici 
d’autoritats i de la 
imatgeria de Manresa
De l’església del Carme a 
la Plaça Major
Acompanyant les autoritats
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

A continuació / 
Tronada Manresana
Plaça Major
A càrrec de Pirotècnia Tomàs
Ho organitza: Ajuntament de Manresa

A continuació / Ballada 
de la imatgeria
Cavallets de Manresa, Nans, 
Gegantons, Hereu i Pubilla, 
Gegants, Lleó i Àliga.
Ballada participativa 
Del Ball de Rossinyol i del Ball 
de la Bolangera de Manresa.
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Manre-
sa, que interpretarà: “Manresa 
dansa” de Ricard Viladesau 
Caner i “La Llum de Manresa” 
de Francesc Juanola Reixach. 
Director: Xavier Planes Gorina
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, Colla 
Castellera Tirallongues, Colla de Geganters 
de Manresa i Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages

Trobada de Lluminaires
Si viviu a Manresa i heu nascut 
el 21 de febrer de qualsevol 
any podeu participar en la 
Trobada de Lluminaires om-
plint el formulari que trobareu 
a: https://www.manresa.cat

De 18.00 a 21.00 h / 
Jardins de Llum 2020
Diversos espais del Centre 
Històric de Manresa
Es podran visitar les 
instal·lacions artístiques del 
Carrer de l’Arc d’en Botí, Edifici 
de l’Ajuntament , Capella de St 
Ignasi Malalt, Carrer del Balç, 
Sala Gòtica i sota claustre de 
la Seu.
Catalunya Central-TAVCC i Ajuntament de 
Manresa

18.30 h / Concert de la 
Llum. XXIè Memorial 
Maria Comas
Església del Carme
A càrrec de Coral Font del Fil 
dirigida per Rosa M. Ortega 
Juncosa i grup convidat.
Ho organitza: Coral Font del Fil
Hi col·labora: Dones Emprenedores 
Innovadores de Manresa (DEIM)

21.00 h / Veus de Llum
Sala Petita Teatre Kursaal
Concert-espectacle de l’Orfeó 
Manresà dirigit per Xavier 
Pagès Torroja. L’entitat coral 
manresana ens oferirà un 
espectacle innovador que 
transforma el so i la poesia en 
“Veus de Llum”.
Ho organitza: Manresana d’Equipaments 
Escènics i Orfeó Manresà

21.15 h / Concurs 
Musical del Bages: 
La Llum 2020
LlumPlugged (6a edició), finals
Voilà
Ho organitza: Voilà
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa , 
Casa de la Música de Manresa i Dones 
Emprenedores Innovadores de Manresa 
(DEIM)

dissabte 22 febrer
11.00 h / El misteri de 
la Llum: “Canta Conte 
Crea”
Infosèquia (Parc de l’Agulla)
Projecte dissenyat per tal 
d’aprofundir i assolir els valors 
d’un conte, mitjançant la músi-
ca i la creació artística. 
Inscripció prèvia: 
www.parcdelasequia.cat 
Preu: 4 € nen, i descomptes 
per a germans. Adults gratuït
Ho organitza: Parc de la Sèquia

De 18.00 a 21.00 h / 
Jardins de Llum 2020
Diversos espais del Centre 
Històric de Manresa
Es podran visitar les instal-
lacions artístiques del Carrer 
de l’Arc d’en Botí, Edifici de 
l’Ajuntament , Capella de St 
Ignasi Malalt, Carrer del Balç, 
Sala Gòtica i sota claustre de 
la Seu.
Catalunya Central-TAVCC i Ajuntament de 
Manresa

18.00 h / Giselle
Teatre Kursaal-Sala Gran
En benefici de la Fundació 
Althaia per a la millora de 
l’atenció a infants i joves.
Amb l’actuació de Manresa 
Teatre Musical-Ballet Clàssic 
de Manresa,
Ho organitza: Fundació Althaia Manresa, 
Manresa Teatre Musical, Ballet Clàssic 
Manresa i Manresana d’Equipaments 
Escènics-El Galliner

diumenge 23 febrer
08.00 h / 59è Concurs 
de pintura ràpida de la 
Llum
De 8.00 h a 10.00 h / 
Segellat de teles
Al vestíbul del Centre Cultural 
el Casino (Passeig de Pere III, 
27-29 baixos)
Tema: Manresa tota la ciutat
De 12.30 a 14.30 h / 
Lliurament d’obres
A les 14.30 h / Veredicte 
A l’Espai 7 del Centre Cultural 
el Casino
Ho organitza: Cercle Artístic Manresa

De 8.45 a 13.30 h /
Caminada: llocs 
sagrats i simbolisme de 
la Sèquia
Sortida d’Infosèquia (Parc 
de l’Agulla)
Caminada de 12 quilòmetres 
aproximadament. De Santa 
Anna de Claret a Santa Magda-
lena de Bell-lloc. Itinerari guiat 
en què es combinaran aspec-
tes simbològics de la Sèquia, 
arquetips del sagrat femení i 
nocions de geobiologia.
Preu: 5 €. Inscripcions: 
www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Parc de la Sèquia

09.30 h / Tirada de la 
Llum pistola 30+30
Instal·lacions del Club Tir 
Precisió de Manresa
(c. Edison, 32)
Ho organitza Club de Tir Precisió Manresa



18.00 h / Cançó per 
tornar a casa
Teatre Kursaal-Sala Gran
Una fantasiosa proposta amb 
humor i pinzellades de drama 
de les T de Teatre.
Ho organitza: Manresana d’Equipaments 
Escènics -El Galliner

19.00 h / Inauguració 
de l’Exposició 59è 
Concurs de pintura 
ràpida de la Llum
Espai7 del Centre Cultural 
el Casino
Horaris: de dimarts a diumen-
ge i festius de 18.00 a 21.00 h
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa 

dilluns  24 febrer
19.30 h / Fem memòria 
de la Festa de la Llum
Auditori de l’Espai Plana 
de l’Om
Taula rodona, amb la interven-
ció de: Fina Rovira Coromina, 
presidenta de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzhe-
imer i d’altres demències del 
Bages, Berguedà, Moianès 
i Solsonès; un representant 
del Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages Valentí 
Tatjé Boixadera, president de 
l’Associació Misteriosa Llum
Ho organitza: l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer i d’altres demències del 
Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum

dimarts 25 febrer
18.00 h / Lliurament 
dels Premis Sèquia 
2020
Museu de la Tècnica de 
Manresa
(Crta. de Santpedor,53)
Ho organitza: Fundació Universitària del 
Bages, Fundació Aigües de Manresa - Junta 
de la Sèquia

dijous 27 febrer
19.00 h / Burgesos, 
menestrals, pagesos i 
marginals: la Manresa 
del segle XIV
Sala Gòtica de La Seu
Xerrada amb Marc Torras i 
Serra, Raquel Valdenebro Man-
rique i Josep Alert i Puig
Per conèixer com s’estructu-
rava la societat, el poder i les 
diferents cultures a la Manresa 
de l’època medieval.
Entrada lliure
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires 
de Manresa, La Seu de Manresa i Centre 
d’Estudis del Bages

21.00 h / 12è Torneig 
de Carcassone de la 
Llum
El Graner (c. Sobrerroca, 14)
Inscripcions prèvies al web 
www.cae.cat
Ho organitza: El CAE, formació i serveis 
socioculturals

divendres 28 febrer
09.30 h / XVII Ciutat de 
Manresa
“Memorial Jaume Arnau” de 
billar a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure)
Fase prèvia
Ho organitza: Club Billar Manresa

dissabte 29 febrer
9.30 h / 9a Trobada 
d’escoles de Bàsquet 
Festa de la Llum
Complex Esportiu 
Municipal Vell Congost
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Delegació de les Comarques 
Centrals de la Federació Catalana de 
Bàsquet

09.30 h / XVII Ciutat de 
Manresa
“Memorial Jaume Arnau” de 
billar a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure)
Fase prèvia
Ho organitza: Club Billar Manresa

De 10.00 a 21.00 h / 
XXIII Fira de l’Aixada. 
Mercat Medieval de la 
Llum
Carrers i places del centre 
històric
Artesans, comerciants, espec-
tacles, cercaviles, tallers...
Informació: www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de Festa

D’11.00 a 14.00 h i 
de 16.00 a 20.00 / 
Civitas. III Trobada de 
Recreadors històrics al 
Carrer del Balç
Centre d’Interpretació del 
Carrer del Balç
Diversos grups de recreació 
històrica converteixen el carrer 
del Balç en un llibre d’història 
on conèixer la societat civil 
manresana medieval
Entrada lliure
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de 
Manresa

20.00 h / X Misteri de 
la Llum
Teatre Litúrgic a semblança 
medieval
Església del Carme 
(L’església s’obrirà 30 minuts 
abans de l’acte)
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, 
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la 
Sèquia
Hi col·labora: entitats manresanes i 
participants en la Fira de l’Aixada 

20.00 h / Observació 
de la Lluna amb 
telescopis
Aprendrem a reconèixer les 
principals constel·lacions 
d’hivern
Parc de Puigterrà
Acte gratuït obert a tothom i 
pensat per a tots els públics
Ho organitza: Agrupació Astronòmica de 
Manresa

diumenge 1 marc
09.30 h / XVII Ciutat 
de Manresa “Memorial 
Jaume Arnau” de billar 
a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure).Fase pèvia
Ho organitza: Club Billar Manresa

De 10.00 a 21.00 h / 
XXIII Fira de l’Aixada. 
Mercat Medieval de la 
Llum
Carrers i places del centre 
històric
Artesans, comerciants, espec-
tacles, cercaviles, tallers i acti-
vitats infantils
Informació: www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de Festa

D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 20.00 h /
Civitas. III Trobada de 
Recreadors històrics al 
Carrer del Balç
Centre d’Interpretació del 
Carrer del Balç
Diversos grups de recreació 
històrica converteixen el carrer 
del Balç en un llibre d’història 
on conèixer la societat civil 
manresana medieval
Entrada lliure
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de 
Manresa

20.00 h / X Misteri de 
la Llum
Teatre Litúrgic a semblança 
medieval
Església del Carme (L’esglé-
sia s’obrirà 30 minuts abans
A partir d’una idea original de 
Jueus de l’Aixada
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, 
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la 
Sèquia
Hi col·labora: entitats manresanes i 
participants en la Fira de l’Aixada

dissabte 7 marc
09.30 h / XVII Ciutat de 
Manresa
“Memorial Jaume Arnau” de 
billar a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure)
Fase final
Ho organitza: Club Billar Manresa

diumenge 8 marc
09.30 h / XVII Ciutat de 
Manresa
“Memorial Jaume Arnau” de 
billar a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure)
Fase final
Ho organitza: Club Billar Manresa

16.00 h / XVII Ciutat de 
Manresa
“Memorial Jaume Arnau” de 
billar a tres bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4 
(entrada lliure)
Final
Ho organitza: Club Billar Manresa

Tot el matí / 36a 
Transèquia. On l’Aigua 
esdevé camí
Caminada popular, 
festiva, familiar i no 
competitiva que 
ens porta a res-
seguir el camí de 
la Sèquia, ja sigui 
caminant, corrent 
o en bicicleta
Informació i 
inscripcions al
tel. 938772231
www.transequia.cat
info@transequia.cat
Ho organitza: Fundació Aigües de Manresa-
Junta de la Sèquia

Concurs
Concurs LlumCat
1 de febrer a 1 de març
LlumCat. Concurs virtual  de 
llengua i cultura catalanes 
centrat en el coneixement de 
la història i la tradició de la 
Festa de la Llum de Manresa. 
S’hi podrà participar a través 
de  http://cpnl.cat/llumcat
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat

Manresa

900  55 25 25

Mirador de Montserrat.

Habitatges de 1, 2 i 4 dormitoris.
Plaça de garatge i piscina comunitària.  

Des de 151.700€
En construcció

metrovacesa.com
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Exposicions
Ciutat i camp
Fins l’1 de març
Centre Cultural el Casino
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h
Les ciutats s’expandeixen fins a tocar els camps 
de conreu. És un fenomen que trobem en molts 
països i que convida a la reflexió sobre com 
es configura el món en que vivim. Perquè en 
aquests llocs, punt de trobada de dos tipus de 
paisatge, hi veiem reflectits tant l’anhel de na-
tura com l’anhel d’urbanitat. Ingrid Rodewald, 
amb els seus collages, mostra com n’és de bonic 
i alhora de fràgil el procés de creació del món.
Ho organitza: Centre Cultural el Casino i Ajuntament de Manresa 

XXV Premi de Dibuix i Gravat  
Joan Vilanova
Del 7 al 21 de febrer
Centre Cultural el Casino Espai 7
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino i Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Cercle Artístic de Manresa i Escola d’Art de Manresa

59è Concurs de pintura ràpida 
de la Llum
Del 23 de febrer a l’1 de març
Centre Cultural el Casino Espai 7
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 
21.00 h
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa , Centre Cultural el 
Casino i Ajuntament de Manresa

Camps: Camins de Pau
Fins al 8 de març de 2020
Museu de Manresa
De dimarts a diumenge de 10 a 14 h, 
dissabte també de 17 a 20 h
Instal·lació interactiva sobre l’experiència dels 
camps de concentració cercant paral·lelismes 
entre la memòria històrica i el moment actual 
a través de la mirada de fotògrafs de Fotoart 
amb l’alumnat que va participar a la visita als 
camps i obres del Taller de Gravat de l’Escola 
d’Art. També recull les aportacions d’infants i 
joves d’onze centres educatius de la ciutat a 
través d’activitats participatives dinamitzades 
des de la Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors 
Sirera, els infants i joves obren la mirada a 
la necessitat de prevenir els conflictes i a la 

importància del paper personal en les socie-
tats d’acollida. 

Rostres de la Mediterrània
Fins al 8 de març de 2020
Escola d’Art de Manresa
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i 
de 15 a 20.30 h
Proposta artística i participativa de la pla-
taforma Stopmaremortum que recull  més 
de 450 rostres d’artistes gràfics d’arreu del 
món. El propòsit és arribar a posar rostre a 
cadascuna de les més de 35.000 persones 
que han perdut la vida a la Mediterrània des 
de l’any 2000. Un objectiu tan inabastable 
com esfereïdor. 
Els alumnes de disseny gràfic s’han sumat 
al projecte i han treballat les imatges com a 
litografies.
Organitzen: Ajuntament de Manresa, Casa Flors Sirera, Escola 
d’Art de Manresa, Fotoart Manresa, Museu de Manresa – Espai 
Memòries, Projecte Manresa-Mauthausen
Amb la col·laboració de: Memoria.cat, Xarxa Mai Més, Amical 
Mauthausen, Amical Ravensbruck Memorial Democràtic, 
Generalitat, Diputació Barcelona



Amb la col·laboració de: Administradores 
Festa de la Llum 2020

Disseny imatge de la Llum, Anna Milla Gascón. Disseny i maquetació del programa, Anna Martí Escalé.

Agrupació Astronòmica de 
Manresa
Amics de l’Art Romànic del 
Bages
Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer  i altres 
demències del Bages, Ber-
guedà, Solsonès i Moianès
Associació Manresa de 
Festa
Associació Misteriosa Llum
Ballet Clàssic de Manresa
Biblioteca del Casino
Capella de Música de la 
Seu
Casa de la Música de 
Manresa
Casal Familiar Recreatiu-Els 
Carlins
Casal Flors Sirera
Centre Cultural el Casino

Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat
Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages
Cercle Artístic de Manresa
Cine-Club Manresa
Club Atlètic Manresa
Club Billar Manresa
Club de Tir precisió 
Manresa
Jueus de l’Aixada
Colla Castellera 
Tirallongues
Consell Municipal de 
solidaritat
Colla de Geganters de 
Manresa
Cor Parroquial de Sant 
Josep
Coral Font del Fil
Delegació de les Comar-
ques centrals de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet
El CAE

Esbart Manresà de 
l’Agrupació Cultural del 
Bages
Escola Bages
Escola d’Art de Manresa
Escola La Salle
Escola Muntanya del 
Drac
Federació d’Associacions 
de Veïns de Manresa
Foto Art Manresa
Fundació Aigües de 
Manresa-Junta de la 
Sèquia
Fundació Althaia Man-
resa
Fundació Turisme i Fires 
de Manresa
Fundació Universitària 
del Bages
Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Manresa
Inshuti

Intercol·legial Tècnica de la 
Catalunya Central
La Crica
La Seu de Manresa
Llum Llamp Club Slot
Manresa Teatre Musical
MEES-Kursaal
Museu Comarcal de Manresa
Òmnium Bages-Moianès
Orfeó Manresà
Parc de la Sèquia
Parròquia del Carme
Penya Blanc i Blava del 
Bages
Penya Blaugrana Manresa
Projecte Manresa-
Mauthausen
Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central
Unió Musical del Bages
Voilà
Xarxa de la Catalunya 
Central Lacenet


