


DISSABTE 13 de febrer
D’11 a 18 h Centre Històric de Manresa 
Joc de ciutat de la Llum. El sabotatge dels 
bandolers
Hi ha rumors que el bandoler Pere Planes n’està tramant una de 
ben grossa: contaminar l’aigua de la Séquia! Caldrà in� ltrar-se a 
la seva colla i esbrinar tota la informació possible per aturar-los!
Joc que combina proves a través d’una plataforma en línia 
amb la recerca de pistes. La durada del joc és de 2 hores, 
aproximadament, i es pot fer lliurement dins la franja horària 
establerta. Per participar-hi és imprescindible un telèfon mòbil amb 
connexió de dades i lector de codis QR i, recomanat, un segon 
telèfon mòbil.
Informació i inscripcions a www.cae.cat
Ho organitza: CAE

DIMARTS 16 de febrer
De 10 a 14 h
“Manresada” Geolocalització
Gimcana de geolocalització amb tecnologia mòbil impulsada per 
l’Equip Lacenet en el marc del World Mobile City Projecte per a 
alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Enguany serà una edició especial i adaptada a la situació 
provocada per la Covid i per tant, des de cada aula, sense poder-
la fer conjuntament pels carrers de la ciutat, però mantenint els 
mateixos objectius d’aprendre a identi� car i localitzar qualsevol 
punt de la ciutat amb l’ús de tecnologies com internet Mobile, 
geolocalització, xarxes socials, codis QR entre d’altres.
Ho organitza: Equip Lacenet.

DIMECRES 17 de febrer
18 h Kursaal - Sala Gran
De mares i � lles
Amb Mont Plans i Annabel Totusaus
Obra escrita i dirigida per Paco Mir
Entrades: www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES- El Galliner



DIJOUS 18 de febrer
10.30 h On line
Pregó infantil
A càrrec de l’escola Fedac Manresa 
www.manresa.cat/directe
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum i El Galliner

18 h Espai Plana de l’Om
Xerrada: Un passeig per teatres i cinemes de 
Manresa
Xerrada: Un passeig per teatres i cinemes de Manresa, a càrrec de 
Francesc Comas i Closas.
Ens endinsarem en la història dels teatres i els cinemes de Manresa 
que s’han pogut documentar després d’un procés de recerca 
exhaustiu que ha portat a terme El Galliner, amb la col·laboració 
de l’historiador Francesc Comas i Closas. Farem un recorregut 
virtual pels espais més signi�catius, a partir de fotogra�es, cartells, 
programes de mà i també de testimonis que conserven records i 
històries viscudes als cinemes i teatres de Manresa.
Inscripcions gratuïtes a les taquilles del Kursaal i per internet a 
www.kursaal.cat
Ho organitza: El Galliner



DIVENDRES 19 de febrer
19 h Teatre Conservatori 
Pregó institucional
A càrrec de Valentí Oviedo i Cornejo, gestor cultural i director 
general del Gran Teatre del Liceu
Es podran recollir invitacions a partir del dissabte 13 a les taquilles 
del Kursaal i a www.kursaal.cat
El pregó també podrà veure’s on line en directe a 
www.manresa.cat/directe
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum, Associació Cultural El 
Galliner, Capella de Música de la Seu, Jo Jet i Maria Ribot

20 h Kursaal - Sala Gran
Buhos. ‘Teràpia col·lectiva’
El primer espectacle per a teatres del grup, dirigit per Albert Pla.
Entrades: www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES- El Galliner

20.30 h Sala Els Carlins
La Caiguda dels Déus 
Ultima funció
Preu de l’entrada: 10€
Venda entrades a: www.elscarlins.cat
Ho organitza: Els Carlins



DISSABTE 20 de febrer
De 9.30 a 13 h Masia de Can Font
Circuit d’Orientació de la Llum
Itinerari d’uns 5 Km aproximadament, a l’entorn del regadiu del 
Poal buscant balises amagades amb l’ajuda d’un mapa. El preu de 
l’activitat és de 15€ i les inscripcions es podran realitzar a través de 
la web www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Dinàmic guies de muntanya i Parc de la Séquia

12 h Espai Plana de l’Om
Xerrada: Un passeig per teatres i cinemes de 
Manresa
A càrrec de Francesc Comas i Closas
Ens endinsarem en la història dels teatres i els cinemes de Manresa 
que s’han pogut documentar després d’un procés de recerca 
exhaustiu que ha portat a terme El Galliner, amb la col·laboració 
de l’historiador Francesc Comas i Closas. Farem un recorregut 
virtual pels espais més signi�catius, a partir de fotogra�es, cartells, 
programes de mà i també de testimonis que conserven records i 
històries viscudes als cinemes i teatres de Manresa.
Inscripcions gratuïtes a les taquilles del Kursaal i per internet a 
www.kursaal.cat
Ho organitza: El Galliner

12 h Kursaal - Sala Gran
Reggae per xics
Ballant damunt la Lluna
The Penguins. Celebrem els 14 anys de la reinaguració del teatre 
Kursaal amb un espectacle pensat per a tota la família!
Entrades: www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES i El Galliner

17 h Parc de Puigterrà
Ampliació itinerari botànic al Parc de 
Puigterrà
Ho organitza: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa



DISSABTE 20 de febrer
De 18.30 a 21.30 h L’Anònima, c. del Balç, Sala Gòtica 
de la Seu, Pont Vell, Espai Plana de l’Om i Sala d’expo-
sicions del Cercle Artístic de Manresa
Jardins de Llum 2021: 
itinerari d’art, llum i aigua
Itinerari efímer d’art a l’entorn de la Llum i l’Aigua
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC

19 h i 20.15 h Espai Plana de l’Om
Encesa de la nova Llum
L’Encesa de la Nova Llum adaptarà el format a la crisi sanitària i 
se centrarà en la dissidència. Projectarem una bateria de càpsules 
audiovisuals que mostren l’expressió de persones enfrontant-se a 
la norma a través de diversos canals d’expressió, amb l’objectiu 
de comprendre com ens impliquem en el món en què vivim. Una 
creació de Cultura del Bé Comú, coordinada per Òmniun Bages-
Moianès.
Reserva d’invitacions a www.kursaal.cat
Ho organitza: Òmnium Bages-Moianès

19 h Zona del riu Cardener
Jardins de Llum 2021: 
Encesa de la instal·lació “Epicentre”
Encesa de la instal·lació “Epicentre” de Marc Sellarès Cots i amb 
vol de Flock Drone Art-Lighting the sky!
Activitat visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la 
Plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre 
de Santa Caterina
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC



DISSABTE 20 de febrer
20.30 h Zona del riu Cardener
Jardins de Llum 2021: Lighting the sky!
Vol de Flock Drone Art-Lighting the sky!
Activitat visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la 
Plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre 
de Santa Caterina
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC

20 h Activitat on line
Arribada de la Llum i l’Aigua al Monument 
de la Llum
Ho podreu veure a www.manresa.cat i Canal Taronja

DIUMENGE 21 de febrer
De 9.30 a 13 h Masia de Can Font
Circuit d’Orientació de la Llum
Itinerari d’uns 5 Km aproximadament, a l’entorn del regadiu del 
Poal buscant balises amagades amb l’ajuda d’un mapa. El preu de 
l’activitat és de 15€ i les inscripcions es podran realitzar a través de 
la web www.parcdelasequia.cat.
Ho organitza: Dinàmic guies de muntanya i Parc de la Séquia

De 10 a 14 h Carrer del Balç
Visita al centre d’Interpretació del Carrer del 
Balç
Visita guiada al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, on 
t’expliquem el Misteri de la Llum i com va ser el segle d’or de 
Manresa. 
Preu: Gratuït. Imprescindible reserva prèvia. 
Informació i inscripcions: Centre d’interpretació del Carrer del Balç. 
Tel. 938721466. www.manresaturisme.cat 
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa 



DIUMENGE 21 de febrer
10.30 h Església del Carme
Solemne concelebració eucarística
Presidida per Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic.
Direcció dels cants: Antoni Garriga i Prat
Orgue: Gloria Ballús i Casóliva
Ho organitza: Parròquia del Carme

A continuació
Esclat de Llum
Tapeu-vos les orelles! Terrabastall per commemorar la festivitat de 
la Llum

12 h Itinerant pels carrers i barris de Manresa
Espectacle itinerant: Cercata de Nassos
A càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen
Sortiu als balcons i �nestres i gaudiu del camió-espectacle amb 
animació i música en format cercavila.
Ho organitza: El Galliner

18 i 20.30 h Kursaal - Sala Gran
Ara Malikian
“Le petit garage”
Un concert únic i personal de violí i piano.
Entrades: www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES- El Galliner

De 18.30 a 21.30 h L’Anònima, c. del Balç, Sala Gòtica 
de la Seu, Pont Vell, Espai Plana de l’Om i Sala d’expo-
sicions del Cercle Artístic de Manresa
Jardins de Llum 2021: itinerari d’art, llum i 
aigua
Itinerari efímer d’art a l’entorn de la Llum i l’Aigua.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC



DIUMENGE 21 de febrer
18.30 h Espai Plana de l’Om
Cinema: Vida en sombras/ Con�nats
Direcció: Llorenç Llobet i Gràcia / Enric Roca i Carrió
Entrades per internet a www.kursaal.cat
Preu: 4€
Ho organitza: Cine-Club Manresa

19 h Zona del riu Cardener
Jardins de Llum 2021: 
Encesa de la instal·lació “Epicentre”
Encesa de la instal·lació “Epicentre” de Marc Sellarès i Cots i amb 
vol de Flock Drone Art-Lighting the sky!
Activitat visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la 
Plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre 
de Santa Caterina.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC

19 h Església del Carme
Missa de la Festa de la Misteriosa Llum
Ho organitza: Parròquia del Carme

20.30 h Zona del riu Cardener
Jardins de Llum 2021: Lighting the sky!
Vol de Flock Drone Art-Lighting the sky!
Activitat visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la 
Plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre 
de Santa Caterina
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la 
TAVCC

21.21 h
Acció 21 21 21-Sortim als balcons!
Des de diversos punts de la ciutat farem esclatar la Llum. 
Surt al balcó a les 21h i 21 minuts, participa en l’acció i aporta la 
teva llum amb la llanterna del mòbil. 
Ho organitza: Xàldiga i El Galliner
Col·laboren: Federació Associacions de Veïns i Ràdio Manresa



DILLUNS 22 de febrer
12 i 18 h Espai Plana de l’Om
Xerrada: Un passeig per teatres i cinemes de 
Manresa
A càrrec de Francesc Comas i Closas
Ens endinsarem en la història dels teatres i els cinemes de Manresa 
que s’han pogut documentar després d’un procés de recerca 
exhaustiu que ha portat a terme El Galliner, amb la col·laboració 
de l’historiador Francesc Comas i Closas. Farem un recorregut 
virtual pels espais més signi� catius, a partir de fotogra� es, cartells, 
programes de mà i també de testimonis que conserven records i 
històries viscudes als cinemes i teatres de Manresa.
Inscripcions gratuïtes a les taquilles del Kursaal i per internet a 
www.kursaal.cat
Ho organitza: El Galliner

18 h  Kursaal - Sala Gran
Set de Màgia,  “En estat Pur”
Si voleu riure, sorprendre-us de veritat i el que és més interessant, 
descobrir alguns dels secrets més amagats de la màgia, aquest 
espectacle de màgia i comèdia és per a vosaltres.
Entrades a www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES- El Galliner

DIJOUS 25 de febrer
19 h Espai Plana de l’Om
Fem memòria de la Llum
“Fem memòria: la Llum i el teatre”, a càrrec de Gloria Ballús 
i Casòliva, doctora en Musicologia, amb la participació dels 
manresans Joan Francesc Baltiérrez i Alier i Joan Cot i Miralles.
Intervindran Fina Rovira Coromina presidenta de l’AFABBMS i Laia 
Muns Serra presidenta de l’Associació Misteriosa Llum.
Ho organitza: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i 
altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès



DISSABTE 27 de febrer
De 10 a 14 h Museu de la Tècnica
Pagesos, joglars i cavallers
Tintura natural de llana amb plantes tintòries de la Catalunya 
medieval. Introducció a la tintura vegetal i aplicació pràctica de 
tot el procés de tintat (mordentat, extracció dels colorants vegetals, 
tinció i modi�cació del to) per preparar un mostrari de llanes amb 
els colors de tres plantes tintòries emprades en l’època medieval a 
Catalunya: roja, noguer i galda.
A càrrec de Roser Melero i Vilella, tintorera artesana i experta en 
apro�tament sostenible de plantes silvestres.
Preu de l’activitat: 39€
Cal inscriure’s a: www.parcdelasequia.cat
Ho organitza: Parc de la Séquia

20 h Kursaal – Sala Gran
La Tempesta
Amb la cia. Pàrquing Shakespeare
La companyia Pàrking Shakespeare, que ja fa 10 anys que cada 
estiu ofereix al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona una obra 
de Shakespeare a l’aire lliure, estrenarà al Kursaal ‘’La tempesta’’, 
l’última obra del dramaturg anglès.
Entrades a la venda a www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES i El Galliner

DIUMENGE 28 de febrer
De 16 a 20 h On line 
13è Torneig de Carcassonne de la Llum
Modalitat en línia
Informació i inscripcions a www.cae.cat
Ho organitza: CAE

18 h Kursaal - Sala Gran
OBC: les músiques de Pau Casals
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) 
interpretarà obres de Manén, Gerhard i Beethoven.
Entrades a www.kursaal.cat
Ho organitza: MEES- El Galliner



MARÇ 
Del 7 al 31 de març

37a Transéquia
Enguany arriba la 37a edició de la 

Transèquia en un context que no esperàvem fa 
un any. L’edició d’aquest any està profundament 

marcada per la situació actual i les restriccions 
vigents, promulgades pel govern. Els canvis que es 

van succeint han fet que s’hagin buscat alternatives 
per poder seguint gaudint dels esdeveniments. Un 

dels puntals de l’esdeveniment és la solidaritat.
Aquest any tots els bene�cis recaptats aniran destinats 

a la Fundació Althaia i a la Fundació Sant Andreu Salut 
de Manresa, per lluitar contra la Covid-19

La Transéquia es podrà fer del 7 al 31 de març de 2021.
Informació i inscripcions a www.transequia.cat

Ho organitza: Parc de la Séquia



LLIURAMENT DE PREMIS
Premi  Séquia 2021
16 de març

21è Premi Amat i Piniella
15 d’abril

Les restriccions del Departament de Salut impedeixen realitzar el 
lliurament d’ambdós premis en dates més properes.

ALTRES
Jan i Júlia i la Misteriosa Llum
Activitat on line a partir del 17 de febrer
Podrem veure on line: “Jan i Júlia i la Misteriosa Llum”
Coneixeu l’origen de la Festa de la Llum de Manresa? Els germans 
Jan i la Júlia ja frisen per explicar-nos-el. I ho faran acompanyats 
del bisbe Galceran Sacosta, el rei Pere III, el mestre d’obres Guillem 
Catà i tota la resta de personatges que envolten la història de la 
Misteriosa Llum que celebrem cada 21 de febrer a Manresa. 
Una producció del Servei Educatiu del Kursaal.
Text: Cristina Gonzàlez i Alsina. Direcció: Sílvia Sanfeliu i Morros. 
Direcció tècnica: Pere Montoro i Cabra. Il·lustracions: Eva Arimany 
i Farré. Gravació i muntatge: Jaume Ferrer i Muñoz. Intèrprets: 
Sílvia Blàvia i Díaz i Albert Ruíz i Sáez. 
Accessible des de la web www.kursaal.cat
Organitza: MEES i El Galliner

CONCURS
Concurs LlumCat
De l’1 al 22 de febrer
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: www.cpnl.cat/llumcat 
Consta de cinc preguntes i és obert a la participació de persones a 
partir de 14 anys.
Ho organitza: Centre de Normalització Lingüística Montserrat



EXPOSICIONS
Gravori+o de Rosa Solano
Del 29 de gener al 14 de març
Centre Cultural el Casino
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino 
Hi col·labora: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Premi Climent Muncunill i Roca
per a Joves Artistes 
Del 5 al 20 de febrer 
Centre Cultural el Casino Espai7
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Museu Comarcal de Manresa
Hi col·labora: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

“Arquitectes artistes”
Del 17 de febrer al 13 de març
Sala d’exposicions de la Casa Lluvià
De dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h
L’arquitectura és l’art de construir edi�cis, 
diu el diccionari, però també molts dels 
arquitectes que projecten i dirigeixen obres, 
pinten, dibuixen, fotogra�en...
Ho organitza: COAC



AGRAÏMENTS
Associació Cultural El Galliner
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer  i altres 
demències del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès
Associació Misteriosa Llum
Cacis El forn de calç
Capella de Música de la Seu
Centre Cultural el Casino
Centre d’Estudis del Bages
Centre de Normalització Lingüística Montserrat
Centre Excursionista de la Comarca del Bages
Cercle Artístic de Manresa
Club Atlètic Manresa
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Colla de Geganters de Manresa
Cultura del Bé Comú
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Dinàmic Guies de Muntanya
El CAE
Els Carlins
Equip Lacenet
Escola Fedac Manresa
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia
Fundació Turisme i Fires de Manresa
Fundació Universitària del Bages
MEES-Kursaal
Museu Comarcal de Manresa
Òmnium Bages-Moianès
Parròquia del Carme
Ràdio Manresa
Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central
Xàldiga
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