


Cap a mitjans de febrer els manre-
sans comencem a celebrar tot un se-
guit d’actes per festejar l’arribada de 
la Misteriosa Llum, que provinent de 
Montserrat, va entrar a l’església del 
Carme i hauria fet canviar el rígid pa-
rer del bisbe de Vic, que fins aleshores 
bloquejava la construcció d’una obra, 
la Sèquia, de vital necessitat per als 
manresans. Una cruel sequera assota-
va la ciutat i, havent de creuar terres 
del bisbat, el senyor Bisbe en negà el 
pas fins a l’arribada de tan Misteriosa 
Llum. Això va ocórrer el 21 de febrer de 
1345 i devia ser tal el goig dels man-
resans de l’època en veure que final-
ment la construcció de la Sèquia posa-
ria fi a les seves penúries, i va suposar 

SALUTACio DELS ADMINISTRADORS

Un any més encarem la celebració 
del Misteri de la Llum que va venir 
de Montserrat i va propiciar la salva-
ció d’un poble que fins aleshores no 
només estava mancat d’aigua sinó 
també desemparat anímicament i es-
piritualment. Fer present per uns dies 
la perseverança i la tenacitat d’uns 
manresans que finalment van poder 
construir una obra cabdal com és la 
sèquia és quelcom que ens identifica. 
El fet que enguany com a entitat ad-
ministradora tinguem el privilegi de 
comptar amb la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Manresa, ens fa adonar 
que tots aquells valors els podem tro-
bar en l’essència de les nostres associ-

acions. La seva capacitat de reunir els 
veïns quan tenen un repte comú per a 
intentar resoldre’l les fan les seves dig-
nes hereves. I aquest any n’afronten 
un de nou: fer arribar a tots els racons 
de la nostra ciutat la màgia d’aquesta 
festa tan emblemàtica. Sens dubte, la 
seva capil·laritat que conforma el teixit 
urbà, ens obre les portes per a aconse-
guir-ho. Des de l’Associació Misteriosa 
Llum emplacem a tots els manresans 
a gaudir de les activitats i celebracions 
que aquests dies celebrem amb goig.

Valentí Tatjé Boixadera
President de l’Associació Misteriosa 

Llum

SALUTACIo DE L ASSOCIACIo MISTERIOSA LLUM

SALUTACIo DE L Alcalde
Arriba el febrer i, un any més, man-
resans i manresanes som a punt per 
celebrar la Festa de la Llum. I  ho 
fem amb la voluntat de rememorar 
un dels moments més decisius de la 
nostra història i per tornar a reivin-
dicar els valors del talent, l’ambició 
i la confiança en les nostres pròpies 
capacitats. 
Sense aquest valors, la Sèquia -obra 
excepcional d’enginyeria hidràulica-  
no hauria existit mai. La Manresa del 
segle XIV es trobava en un moment 
crític. La manca d’aigua feia perillar 
el regadiu i la subsistència, però tam-
bé el desenvolupament d’una indús-
tria incipient i les relacions comerci-
als que se’n derivaven. Aleshores, els 
nostres avantpassats van posar tota 
la carn a la graella per fer realitat una 
obra que no solament donava res-
posta als problemes de present, sinó 
que també era una aposta ferma per 
eixamplar els horitzons del futur.
Amb la voluntat de mantenir viu 
aquest record i aquest missatge, les 
nostres entitats i un munt de col-
lectius de Manresa treballen des de 
fa setmanes per abocar el seu talent 
i el seu esperit participatiu per cele-
brar una festa que és un crit a no dei-
xar-nos vèncer davant les dificultats, 
a creure en la perseverança i la força 

transformadora de l’esforç i el treball 
en equip. 
Aquest 2019, és la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Manresa qui ha 
rebut l’encàrrec d’administrar la fes-
ta. L’entitat de ben segur hi posarà 
el seu saber i la seva experiència de 
molts anys exercint una tasca apas-
sionada, a peu de carrer, al servei 
de la comunitat, realitzant una feina 
imprescindible a favor de la cohesió 
social i del nostre marc vital de con-
vivència.
Com sempre, l’aportació que hi fa 
l’entitat administradora s’enriquirà 
amb les propostes festives que ens 
ofereix el teixit associatiu local. D’al-
tra banda, diverses proposes de les 
entitats administradores dels darrers 
anys han anat quallant. Amb la com-
plicitat de l’Ajuntament, hem bastit 
un programa ben lluït i variat, que 
combina tradició i modernitat, amb 
desenes d’activitats adreçades a pe-
tits i grans. Per fer, més que mai, que 
Manresa sigui una ciutat lluminosa. 
Aquí teniu, doncs, tots els detalls del 
programa festiu; ja només falta que 
ens el fem propi per gaudir-ne inten-
sament. 
Bona Festa de la Llum!

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

tant per al desenvolupament de la 
ciutat de Manresa, que encara ara en 
celebrem cada 21 de febrer l’arribada. 
Aquest any l’Ajuntament de Manresa i 
l’Associació Misteriosa Llum han confi-
at l’administració de la festa a la FAVM 
(Federació d’Associacions de Veïns de 
Manresa) una entitat que des de 1985 
fa de paraigua i dona suport a les di-
ferents associacions de veïns de Man-
resa en la no senzilla tasca de trans-
formació constant de la nostra ciutat. 
Amb la mateixa il·lusió amb què hem 
entomat aquesta missió, volem convi-
dar-vos a totes i tots a participar i gau-
dir una vegada més d’aquesta festa.

Antoni Erro Mas
President de la FAVM  



15 de febrer 
DIVENDRES
l 11.00 h
Pregó infantil
Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Manresa
A càrrec de les escoles Re-
naixença, Jeroni de Moragas i 
Oms i de Prat
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·labora: Associació 
Misteriosa Llum i Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Manresa

l A continuació
(finalitzat el pregó infantil)
Inauguració de 
l’itinerari botànic 
(1a fase) Parc de 
Puigterrà
Parc de Puigterrà
Ho organitza: Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Manresa
Amb la col·laboració de 
Fundació Aigües de Manresa – 
Junta de la Sèquia

l 19.30 h
 Pregó institucional
Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Manresa
A càrrec de Joan Morros 
Torné, dinamitzador cultural
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·labora: Associació 
Misteriosa Llum i Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Manresa

16 de febrer 
DISSABTE
l Tot el dia
44a Trobada de 
manresans forans
l 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

l 11.00 h
IX 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 Cen-
tral 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

l 11.00 h
El conte de la Llum: els 
llumins de la Júlia
Infosèquia (Parc de l’Agulla)
CantaConteCrea és un projec-
te dissenyat  per tal d’apro-
fundir i assolir els valors d’un 
conte, mitjançant la música 
i la creació artística. A càrrec 
de: Montse Juan
Inscripció prèvia : www.parc-
delasequia.cat  i a Infosèquia 
i Museu de la Tècnica. 

Preu: 4€ nen, 3€ nen a partir 
de dos germans. Adults gratuït
Ho organitza: Parc de la 
Sèquia

l 12.00 h
Cargols de la Llum
Plaça Sant Domènec
Venda anticipada de tiquets 
a les Associacions de Veïns i 
el mateix dia a la Plaça Sant 
Domènec
En cas de pluja continuada 
l’acte es farà a l’edifici de 
l’Anònima
Ho organitza: Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Manresa

l 16.00 h
Joc de ciutat de la 
Llum: el retorn a la 
terra
Inici a la Plaça Major
Inscripcions per equips de 3 a 
5 persones al web 
www.cae.cat
Ho organitza: El CAE, Equip 
Esplai del CAE

l 18.30 h
Concert de sardanes i 
altres ritmes
Auditori de l’espai Plana de 
l’Om
Amb l’actuació de la cobla 
La Bisbal Jove
Ho organitza: Amics dels 
concerts de Nova Crida

l 19.00 h
Observació de Lluna 
amb telescopis
Parc Puigterrà
Ho organitza: Agrupació 
Astronòmica de Manresa

manresa
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20 de febrer
DIMECRES
l De 09.00 a 13.00 h
Manresada
Una activitat educativa adre-
çada a tots els nois i noies de 
secundària del Bages. Amb 
l’ajuda d’eines tradicionals 
com els mapes o amb els  
seus dispositius mòbils han 
de descobrir la seva ciutat...
Ho organitza: Xarxa de la 
Catalunya Central LaceNet

l 17.30 h
IV Marxa de les Cinc 
Mil Canes: caminada 
popular amb torxes
Concentració  al Parc de 
l’Agulla
A les 18.00 h
Sortida de la caminada des 
del Parc de l’Agulla fins a 
l’església del Carme

Ambientada amb fragments 
teatrals sobre la història de 
l’aigua de la ciutat.
Recorregut: Infosèquia al 
Parc de l’Agulla, camí de les 
Aigües, Can Font (encesa de 
torxes), crta. de Santpedor, 
passeig de Pere III, plaça 
Sant Domènec, muralla del 
Carme, església del Carme
Preu: 4 € (inscripció 
anticipada) a: goo.gl/uR4joH
Inscripció el dia de la Marxa: 
5 €
Punt de recollida de torxes: 
Parc de l’Agulla (17.30 h), Can 
Font (18.15 h), 
Recollida de torxes i concen-
tració: Ben Plantada (18.30 h)
No hi ha servei de transport 
inclòs i no es garanteix l’accés 
a l’acte del Misteri
Ho organitzen: Club Tennis 
Manresa i Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Sèquia
Col·labora: Club Atlètic 
Manresa

l 17.45 h
Rebuda simbòlica de 
l’aigua de la Sèquia
El Club Atlètic Manresa re-
collirà l’aigua de la darrera 
resclosa de Sèquia (al costat 
del Centre d’Interpretació del 
Parc de l’Agulla) i la farà arri-
bar al monument de la Llum 
de la Pl. Infants
Ho organitza: Club Atlètic 
Manresa

l De les 18.30 a les 
22.00 h
Jardins de Llum 2019: 
itinerari d’art, llum i 
aigua
Centre Històric de Manresa
Itinerari efímer d’art en l’en-
torn de la Llum i l’Aigua
Ho organitza: Taula d’Arts 
Visuals de la Catalunya 
Central-TAVCC i Ajuntament de 
Manresa

17 de febrer
DIUMENGE
l 09.00 h
Caminada de la Llum
Sortida de l’estació 
d’Autobusos de Manresa
Baixada de la llum des del 
monestir de Montserrat fins a 
l’església del Carme
Informació i inscripcions fins 
al dia 15 de febrer (al local 
del CECB al c. Urgell, 16, de 
dilluns a divendres 
tel. 938722912, de 19.00 a 
21.00 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 arriba-
rà a l’església del Carme
Ho organitza: Centre 
Excursionista  de la Comarca 
del Bages
Hi col·labora: Ajuntament de 
Manresa 

18 de febrer
DILLUNS
l 18.00 h
El Judici dels gossos
Sala 2000 – Institut 
Lacetània
Gairebé tothom té gossos 
en el seu veïnatge. S’han de 
saber cuidar i educar, però 
de vegades això pot generar 
conflictes de convivència a la 
comunitat de veïns o al barri. 
Alumnes de Secundària i Bat-
xillerat defensaran posicions 
diverses a partir d’estratègies 
diferents en un judici obert 
al públic en el qual actuaran 
com si fossin autèntics advo-
cats i advocades.
Acte presentat i conduït per 
Beth Rodergas
Entrada lliure
Ho organitza: Il·ltre. Col·legi 
d’Advocats de Manresa

l 20.00 h
Carles Cases: 
El so de  l’emoció
Kursaal-Sala Petita
Ho organitza: MEES-Kursaal

19 de febrer
DIMARTS
09.30 h
Itinerari pels carrers 
de la Llum
Punt de Trobada: Plaça 
Major
Itinerari pels carrers de Man-
resa que parlen de la història 
de la construcció de la Sè-
quia. Francesc Comas, geò-
graf i historiador, explicarà el 
significat i l’origen dels topò-
nims de diferents carrers.
Activitat gratuïta: imprescin-
dible reserva prèvia al Centre 
de Normalització Lingüística 
Montserrat, tel. 938721707. 
Adreça electrònica: 
manresa@cpnl.cat
Ho organitza: Centre de 
Normalització Lingüística 
Montserrat

l 19.00 h
Acte de lliurament del 
19è premi Joaquim 
Amat-Piniella
Espai Plana de l’Om
L’acte de lliurament del 19è 
premi Joaquim Amat-Piniella 
de novel·la històrica comp-
tarà amb l’actuació de Xavier 
Serrano i Celeste Alías, que 
presentaran l’espectacle “A 
ritme de bolero”. Recital lite-
rari i musical inspirat en les 
cròniques radiofòniques que 
l’escriptora Teresa Pàmies va 
recollir en el llibre “Coses de 
la vida: a ritme de bolero”, 
l’any 1993.
Ho organitza: Òmnium Bages 
- Moianès i Ajuntament de 
Manresa

l 20.00 h
Xerrada: El teixit i 
la seva tecnologia 
medieval
Sala d’Actes del Centre 
Cultural El Casino
Ponents: Rosa M. Martín i Ros, 
historiadora de l’Art, especia-
lista en tèxtils i indumentària.
Ho organitza: Amics de l’Art 
Romànic del Bages i Fundació 
Turisme i Fires de Manresa

l 20.00 h
Carles Cases:
El so de l’emoció
Kursaal-Sala Petita
Ho organitza: MEES-Kursaal

il.lumina
la porta de la ciutat
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Tintín i la lluna, CosmoCaixa

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

l 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

l A continuació
Tronada Manresana
Plaça Major
A càrrec de Pirotècnia 
Peñaroja
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa

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 
Manresa, que interpretarà: 
“Gotes de frescor “ de Josep 
M. Mestre-Miret i “La Llum de 
Manresa” de Francesc Juano-
la 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

l 19.00 h
La llum de l’Esplendor 
Medieval
Visita guiada amb la 
il·luminació d’espelmes pel 
patrimoni medieval manresà
Recorregut: Pl. Major, Parc 
de la Seu, carrer del Balç, 
Torre Sobrerroca i Plaça 
Europa
Punt de sortida: 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

l 19.00 h
L’Encesa de 
la Nova Llum
Centre Històric de Manresa
Encesa dels milers 
d’espelmes que il·luminaran 
el centre Històric
Ho organitza: Òmnium Bages 
- Moianès
Hi col·laboren: ANC Manresa, 
Associació de Veïns del 
Barri Antic, Associació de 
Comerciants del c. Sobrerroca, 
pl. Major, c. Sant Miquel i 
voltants, Associació Misteriosa 
Llum i entitats manresanes

l 20.00 h
Carles Cases: El so de 
l’emoció
Kursaal-Sala Petita
Ho organitza: MEES-Kursaal

l 20.00 h
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 i Jordi 
Badia, Ball de l’Àliga de Man-
resa amb música de Carles 
Cases
Direcció musical: Dani Vallejo
A partir d’una idea original 
del Col·lectiu Jueus de 
l’Aixada
Ho organitza: Ajuntament 
de Manresa, Associació 
Misteriosa Llum, Fundació 
Aigües de Manresa - Junta de 
la Sèquia
Hi col·labora: entitats 
manresanes i participants en 
la Fira de l’Aixada 

l Tot seguit...
Processó d’espelmes 
De l’església del Carme fins  a 
la Plaça Europa-Plaça Infants

l Tot seguit...
Espais de la 
Concòrdia amb Vídeo 
projecció de so i llum 
i arribada de la Llum 
i l’Aigua al Monument 
de la Llum
Plaça Europa/Plaça Infants
Espectacle de Llum i so a 
càrrec de Slide Media
Amb la col·laboració 
d’Expomon

l 21.30 h
Festa és cultura. 
Manresa 
Cor de la Festa
Teatre Conservatori
La cultura des d’una altra 
mirada, amb Natxo Tarrés i 
Quim Masferrer
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa

21 de febrer 
DIJOUS
l 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

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

l 10.30 h
Solemne concelebra-
ció eucarística
Església del Carme
Presidida per Monsenyor 
Romà Casanovas, Bisbe de Vic
Commemoració del 175è 
aniversari de l’Homilia, a 
l’església de la Mare de Déu 
del Carme, de Sant Antoni 
Maria Claret, amb motiu de la 
Festa de la Misteriosa Llum de 
l’any 1844
Hi participen: Capella de Mú-
sica de la Seu, Cor Parroquial 
de Sant Josep i Coral Font del 
Fil, dirigits per Rosa M. Ortega 
Juncosa i  acompanyats a 
l’orgue per Franch Parella
Ho organitza: Parròquia del 
Carme

CULTURA 
ALTRA 
MIRADA



VENDA I LLOGUER 
DE MAQUINÀRIA

Servei post-venda
Camí de la Cova, 3
08241 Manresa

remirent@remirent.com

93 875 22 29t

24 de febrer 
DIUMENGE
l 8.00 h
58è Concurs de 
pintura ràpida de la 
Llum
De 8.00 h a 10.00 h - Sege-
llat de teles
Centre Cultural El Casino
Tema: Els Turons de Manresa
De 12.30 a 14.30 h - Lliura-
ment d’obres
Espai 7 del Centre Cultural 
El Casino
A les 14.30 h - Veredicte
Ho organitza: Cercle Artístic 
Manresa

l 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

l 09.30 h
Campionat de 
Catalunya de Billar 
artístic
Passatge Dipòsits Vells, 4
Ho organitza: Club Billar 
Manresa

l De 10.00 a 21.00 h
XXII Fira de l’Aixada. 
Mercat Medieval de la 
Llum
Carrers i places del centre 
històric
Artesans, comerciants, es-
pectacles, cercaviles, canvis 
de guàrdia, tallers i activitats 
infantils
Informació:
www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·labora: Associació 
Manresa de Festa

l 18.30 h
Cinema: Sospita de fe
Espai Plana de l’Om
L’estiu del 36, les esglésies 
estaven tancades pel clima 
anticlerical que es vivia al 
carrer. L’esquerra havia iniciat 
un procés revolucionari per 
acabar definitivament amb 
l’església catòlica. Projecció 
del documental. 
Guió i direcció: Enric Roca
Dins dels actes dels 80 anys 
del final de la Guerra Civil
Entrada lliure
Ho organitza: Cine-Club 
Manresa

l 18.30 h
Concert de la Llum. 
XXè Memorial Maria 
Comas
Església del Carme
A càrrec de Coral Font del Fil 
dirigida per Rosa M. Ortega i 
Unió Musical del Bages, dirigi-
da per Dídac Miralles
Ho organitza: Coral Font del Fil
Hi col·labora: Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Manresa

l 20.00 h
Presentació d’Ars Viva 
a laSeu
Nau central de la basílica de 
la Seu de Manresa
Exposició d’una obra de l’ar-
tista Joan Miralpeix, emmar-
cada en el projecte ARS VIVA
Una mostra artística itinerant 
que té la voluntat de pro-
moure l’encontre, el diàleg 
i la interpel·lació per mitjà 
d’obres d’art contemporani. 
La peça ha estat exposada a 
la basílica de Santa Maria del 
Mar i el dia de la Llum s’instal-
larà a la basílica manresana 
teixint una primera connexió 
entre les dues basíliques 
construïdes per Berenguer de 
Montagut.
Mn. Riba, director del Museu 

Episcopal i de l’Albergueria de 
Vic, Jordi Miralpeix, creador 
de l’obra, i Mn. Joan Hakoli-
mana, rector de la Seu, pre-
sentaran aquesta iniciativa.
Ho organitza: Basílica de la 
Seu de Manresa

l 21.00 h
Campionat de 
Manresa de Ral·li Slot 
de la Llum
Llum Llamp Club Slot
(c. Bilbao 13, baixos)
Informació a 
www.llumllamp.cat
Ho organitza: Llum Llamp 
Club Slot

23 de febrer 
DISSABTE
l 09.30 h
Campionat de 
Catalunya de Billar 
artístic
Passatge Dipòsits Vells, 4
Ho organitza: Club Billar 
Manresa

l De 10.00 a 21.00 h
XXII Fira de l’Aixada. 
Mercat Medieval de la 
Llum
Carrers i places del centre 
històric
Artesans, comerciants, es-
pectacles, cercaviles, canvis 
de guàrdia, tallers i activitats 
infantils
Informació: www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de 
Manresa
Hi col·labora: Associació 
Manresa de Festa

l D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 20.00 h
Retabulum. II Trobada 
de recreadors histò-
rics al Carrer del Balç

Carrer del Balç
El Carrer del Balç se sub-
mergeix en els secrets de la 
pintura del gòtic català i en 
els tallers dels pintors del 
segle XIV. El Balç esdevé un 
autèntic llibre d’història on es 
podrà passejar i conèixer com 
s’elaborava una pintura a 
l’època medieval de la mà de 
diversos grups de recreació 
històrica.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Fundació 
Turisme i Fires de Manresa
Hi col·laboren: Gesta 
Regnorum, Antiqva Iberia, 
Compagnia di Santo Guida i 
Aliger Ferrum

l 16.00 h
Campionat de 
Manresa de Ral·li Slot 
de la Llum
Llum Llamp Club Slot
(c. Bilbao 13, baixos)
Informació a 
www.llumllamp.cat
Ho organitza: Llum Llamp 
Club Slot

l 20.00 h
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 i 
Jordi Badia, Ball de l’Àliga 
de Manresa amb música de 
Carles Cases
Direcció musical: Dani Vallejo
A partir d’una idea original 
del Col·lectiu Jueus de 
l’Aixada
Ho organitza: Ajuntament 
de Manresa, Associació 
Misteriosa Llum, Fundació 
Aigües de Manresa - Junta de 
la Sèquia
Hi col·labora: entitats 
manresanes i participants en 
la Fira de l’Aixada 



2 de març
DISSABTE
l 9.30 h
8a 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

l 09.30 h
XVI Ciutat de Manresa 
“Memorial Jaume 
Arnau” de billar a tres 
bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4
Fase final 30 i 31 de març
Ho organitza: Club Billar 
Manresa

l De 22.00 a 02.00 h
Concert solidari de 
la Festa de la Llum
Sala Els Carlins
Concert amb la participació 
de diversos grups musicals de 
la comarca, a benefici de les 
obres de rehabilitació de la 
Sala Els Carlins
Ho organitza: Els Carlins

3 de març
DIumenge
l 09.30 h
XVI Ciutat de Manresa 
“Memorial Jaume 
Arnau” de billar a tres 
bandes
Passatge Dipòsits Vells, 4
Fase final 30 i 31 de març
Ho organitza: Club Billar 
Manresa

10 de març
DIumenge
l 35a Transèquia. On 
l’Aigua esdevé camí
Caminada popular, festiva, 
familiar i no competitiva que 
ens porta a resseguir el camí 
de la Sèquia, ja sigui cami-
nant, 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

l D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 20.00 h
Retabulum. II Trobada 
de recreadors històrics 
al Carrer del Balç
Carrer del Balç
El Carrer del Balç se submer-
geix en els secrets de la pin-
tura del gòtic català i en els 
tallers dels pintors del segle 
XIV. El Balç esdevé un autèntic 
llibre d’història on es podrà 
passejar i conèixer com s’ela-
borava una pintura a l’època 
medieval de la mà de diversos 
grups de recreació històrica.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Fundació 
Turisme i Fires de Manresa
Hi col·laboren: Gesta 
Regnorum, Antiqva Iberia, 
Compagnia di Santo Guida i 
Aliger Ferrum

l 18.00 h
Quico el Célio, el noi i 
el mut de Ferreries
25 any de 4L
Kursaal-Sala Petita
Ho organitza: MEES-Kursaal

l 19.00 h
Inauguració de 
l’Exposició 58è 
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 

l 20.00 h
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 i 
Jordi Badia, Ball de l’Àliga 
de Manresa amb música de 
Carles Cases
Direcció musical: Dani Vallejo
A partir d’una idea original del 
Col·lectiu Jueus de l’Aixada
Ho organitza: Ajuntament 
de Manresa, Associació 
Misteriosa Llum, Fundació 
Aigües de Manresa - Junta de 
la Sèquia
Hi col·labora: entitats 
manresanes i participants en 
la Fira de l’Aixada 

25 de febrer
DILLUNS
l 20.00 h
Fem memòria de la 
Festa de la Llum: La 
Festa de la Llum i la 
història
Auditori de l’Espai Plana de 
l’Om
Taula rodona, amb la inter-
venció de: Fina Rovira, presi-
denta de l’Associació de Fa-
miliars de Malalts d’Alzheimer 
del Bages, Berguedà i Solso-
nès; Antònia M. Gorgas, coor-
dinadora de “Fem memòria”; 
Valentí Tatjé, president de 
l’Associació Misteriosa Llum
Ho organitza: Associació 
de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Bages, 
Berguedà i Solsonès
Hi col·labora: Associació 
Misteriosa Llum

26 de febrer 
DIMARTS
l 18.00 h
Lliurament del Premi 
Sèquia 2019
Museu de la Tècnica de 
Manresa
Ho organitza: Fundació 
Universitària del Bages, 
Fundació Aigües de Manresa - 
Junta de la Sèquia

28 de febrer 
DIJOUS
l 21.00 h
11è Torneig de 
Carcassone de la Llum
El Cafè del Taller
(C. Sobrerroca, 14)
(Comprovació inscripcions i 
sorteig taules)
A les 21.30 h, inici Torneig
Inscripcions prèvies al web 
www.cae.cat
Ho organitza: El CAE, formació 
i serveis socioculturals

1 de març
DIVENDRES
l 21.15 h
Concurs Musical 
del Bages: La Llum 
2019.LlumPlugged 
(5a edició)
Finals
Sala Petita Kursaal
Ho organitza: Voilà
Hi col·labora: Ajuntament de 
Manresa i la Casa de la Música 
de Manresa



Amics dels Concerts de Nova 
Crida
Agrupació Astronòmica de 
Manresa
Aliger Ferrum
Amics de l’Art Romànic
ANC Manresa
Antiqva Iberia
Associació de Comerciants de 
Carrer Sobrerroca, plaça Major, c. 
Sant Miquel i voltants
Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Bages i Solsonès
Associació de Veïns del Barri Antic
Associació Manresa de Festa
Associació Memòria Històrica de 
Manresa
Associació Misteriosa Llum
Associació per al MCM
Capella de Música de la Seu
Casa de la Música de Manresa
Centre Cultural El Casino
Centre d’Art La Panera
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
Club Tennis Manresa
Col·lectiu Jueus de l’Aixada
Colla Castellera Tirallongues
Colla de Geganters de Manresa
Compagnia di Santo Guida
Cor Parroquial de Sant Josep
Coral Eswèrtia
Coral Font del Fil
Delegació de les Comarques 
centrals de la Federació Catalana 
de Bàsquet
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
El CAE
Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages
Escola d’Art de Manresa
Escola Jeroni Moragas

Escola La Renaixença
Escola Oms i de Prat
Federació d’Associacions de Veïns 
de Manresa
Fundació Aigües de Manresa-
Junta de la Sèquia
Fundació Turisme i Fires de 
Manresa
Fundació Universitària del Bages
Gesta Regnorum
Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa
Intercol.legial Tècnica de la 
Catalunya Central
Llum Llamp Club Slot
MEES-Kursaal
Museu Comarcal de Manresa
Òmnium Bages
Orfeó Manresà
Parc de la Sèquia
Parròquia del Carme
Penya Blanc i Blava del Bages
Penya Blaugrana Manresa
Sala Els Carlins
Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central
Voilà
Xarxa de la Catalunya Central 
Lacenet

AGRAIMENTS

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, consta de 10 
preguntes i és obert a tothom. Amb aquesta 
activitat, el CNL Montserrat pretén difondre, 
d’una manera lúdica i cultural, un dels fets 
històrics que més impacte han tingut en el 
desenvolupament econòmic, demogràfic i 
cultural de la ciutat de Manresa
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat

Natural/ artificial
Fins al 10 de març
Centre Cultural El Casino
Horari de dimarts a diumenge i festius de 
18.00 a 21.00 h
Ho organitza: Centre d’Art La Panera, 
Departament de Cultura, Centre Cultural el 
Casino i Ajuntament de Manresa 

13è Premi Climent Muncunill 
Roca per a joves artistes
Del 1 al 21 de febrer
Centre Cultural El Casino Espai 7
Horari de dimarts a diumenge i festius de 
18.00 a 21.00 h
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i 
Museu Comarcal de Manresa
Hi col·laboren: Escola d’Art de Manresa, 
Cercle Artístic de Manresa, Associació per al 
MCM i Centre Cultural el Casino

Exposició 58è Concurs de pintura 
ràpida de la Llum
Del 24 de febrer  al 3 de març
Centre Cultural El Casino Espai 7
Horaris: de dimarts a diumenge i festius de 
18.00 a 21.00 h
Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa

I la mort va caure del cel
80 anys dels bombardeigs 
franquistes a Manresa
Fins al 3 de març
Refugi antiaeri del Grup Escolar 
Renaixença (carrer del Canonge 
Montanyà)
Horaris de visita: els divendres de 18 a 20h, 
els dissabtes de 12 a 14h i de 18 a 20h i els 
diumenges de 12 a 14h. Els dissabtes i diu-
menges a les 13h es farà visita guiada.
Exposició que dedica una especial atenció a 
les 35 víctimes mortals que van produir els 
bombardeigs franquistes sobre la població 
civil a la ciutat.
Dins dels actes dels 80 anys del final de la 
Guerra Civil
Organitzen: Associació Memòria i Història 
de Manresa i Ajuntament de Manresa

Museu Comarcal de Manresa
Portes obertes
Via Sant Ignasi, 40
Amb motiu de les obres de renovació moltes 
sales del museu estan tancades. Us convi-
dem, però a gaudir de dues exposicions:
-Petit Museu/Museu petit: selecció d’algunes 
peces significatives de les col·leccions del 
Museu, en companyia dels Gegants de la 
Ciutat.
-Antoni Viladomat i Manalt (Barcelona, 1678-
1755): 14 pintures d’aquest autor considerat 
com el millor pintor català de la primera 
meitat del segle XVIII, en col·laboració amb 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya
Horaris: de dimarts a diumenge i festius de 
10.00 a 14.00 h / dissabte de 10.00 a 14.00 h i 
de 17.00 a 20.00 h
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i 
Museu Comarcal de Manresa

EXPOSICIONS

concurs
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