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Salutació dels 
administradors
Enguany, coincidint amb la celebració del 
75è aniversari de la nostra entitat, se’ns 
ha plantejat el repte d’ésser l’entitat ad-
ministradora de la Festa de la Llum 2022, 
situació que hem agafat amb compromís 
i molta implicació. Treballar per la cultura 
i les tradicions, així com per la ciutat de 
Manresa, està dins del nostre ADN, motiu 
pel qual hem entomat aquesta respon-
sabilitat amb moltes ganes de treballar i 
poder oferir als manresans i manresanes 
uns dies plens de cultura, tradició i mis-
teri. 
Quan vam començar a organitzar i vi-
sualitzar com volíem aportar el nostre 
granet de sorra a aquesta llarga tradició 
vam arribar a la conclusió que volíem fer 
partícips d’aquesta Festa a totes les ge-
neracions de manresans i manresanes 
i a aquelles vingudes de tots els indrets 
del món. Per aquest motiu, i agafant com 
a exemple la nostra entitat on tenim la 
gran sort de gaudir de persones de totes 
les edats, vam voler treballar i presentar 
activitats que englobessin tota aquesta 
diversitat i que grans i petits poguessin 
gaudir i fer-se seva aquesta festivitat tan 
nostre. Així doncs, us presentem una pro-
gramació destinada a arribar a tothom, 
sempre pensant en mantenir les tradi-
cions i la cultura popular, una gran part 
de la nostra essència. 
Us volem desitjar una bona Festa de la 
Llum i us demanem que participeu amb 
la mateixa alegria i il·lusió amb la que no-
saltres hem treballat per fer-vos-la arribar 
aquest any 2022.

Casal Cultural Dansaires Manresans

Salutació de l’Associació 
Misteriosa Llum
Encara sota el pes de la pandèmia ens 
disposem, tossudament, a viure una nova 
edició de la Festa de La Llum. Enguany en 
el marc dels 500 anys de l’estada d’Ignasi 
de Loiola a la nostra ciutat i del seu mis-
satge de transformació.
Aquesta és una festa basada en els sím-
bols de LA LLUM i L’AIGUA. La LLUM que 
aporta clarividència per asseure’s a parlar 
i arribar a la CONCÒRDIA, al pacte, al pas 
endavant que deixa que arribi l’AIGUA, 
font de vida.
És un bon moment per gaudir de la festa 
i també per replantejar-nos com fer que 
aquesta simbologia ens mostri el camí de 
la transformació, com a individus i com a 
col·lectiu.
L’entitat administradora d’enguany, el Ca-
sal Cultural Dansaires Manresans, treba-
lla en el camp de la cultura popular i de 
ben segur que ens acostarà amb la seva 
aportació a les nostres arrels, a allò que 
ens identifica com a poble i que sovint no 
rep el respecte i l’admiració que mereix. 
Els agraïm haver acceptat aquesta tasca 
i tot l’esforç que hi han dedicat per confe-
gir aquest programa d’actes.
També el nostre agraïment a l’Ajuntament 
de Manresa i a totes les entitats i 
col·lectius que s’hi han afegit. Us convi-
dem a participar-hi, viure i gaudir la festa 
tots plegats.

Joan-Manuel Miquel i Vallejo
President de l’Associació Misteriosa Llum



Salutació de l’alcalde
La pandèmia de la Covid-19, contra la qual lluitem 
encara, fa que la Festa de la Llum i els valors que 
l’acompanyen siguin més vigents que mai. Així com els 
manresans de fa set segles van assolir el gran objectiu 
de construir la Séquia treballant en equip, amb tenaci-
tat, talent i visió de futur, també avui ens cal fer pinya, 
cal que tinguem fortalesa i perseverança per fer front a 
aquesta situació que ha capgirat tots els aspectes de la 
nostra vida.
I així ho fem. Malgrat les dificultats, persistim. Amb fer-
mesa i responsabilitat. Prenem mesures, ens cuidem 
a nosaltres i als que ens envolten, però alhora sabem 
que la festa, la cultura, forma part de la nostra essència 
i hem de mantenir-la. Per això aquest any hem prepa-
rat una Festa de la Llum amb restriccions encara, però 
propera a aquesta normalitat tan esperada. Després del 
parèntesi obligat, tindrem Fira de l’Aixada, Transéquia, 
Jardins de Llum i la major part dels actes habituals, 
així com els que enguany aporta al programa el Casal 
Cultural Dansaires Manresans, a qui agraeixo la seva 
excel·lent feina i felicito pel 75è aniversari.
La Festa arriba a l’inici d’un any 2022 especial per a 
Manresa, en què viurem també la commemoració dels 
500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, amb 
un conjunt d’actes per afavorir la transformació indivi-
dual i col·lectiva. Tot plegat ens permet fer un cop d’ull 
al passat, a l’època dels avantpassats que van vèncer 
els obstacles per fer arribar l’aigua a la ciutat, i a la 
d’Ignasi, que a Manresa va trobar l’estímul per iniciar un 
camí de transformació que impactaria arreu del món. I 
amb aquest esperit i aquests valors hem de gaudir del 
present i projectar-nos cap al futur.
Gràcies doncs a l’aportació de l’entitat administradora i 
a les entitats locals, que amb l’Ajuntament han dissenyat 
aquest programa, amb activitats per a tothom. Gaudim-
ne amb responsabilitat però també il·lusió col·lectiva.
Bona Festa de la Llum!

Marc Aloy Guàrdia 
Alcalde de Manresa



P R O G R A M A  D ’ A C T E S

DISSABTE 12 de febrer
16 h _ Inici Biblioteca del Casino
Joc de ciutat de la Llum
Joc amb proves repartides per diferents in-
drets de la ciutat.
Participació en equips de 3 a 5 persones.
Informació i inscripcions a www.cae.cat
Ho organitza: CAE
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa i Depar-
tament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya

DIUMENGE 13 de febrer
9 h _ Sortida de l’Estació d’autobusos
Caminada de la Llum
Baixada de la Llum des del Monestir de 
Montserrat fins a l’església del Carme.
Ruta de 25 Km que es completen en unes 5 ho-
res. L’itinerari surt del Monestir de Montserrat, 
passa per Santa Cecília, Can Martorell, Cas-
tellgalí, el raval dels Torrents, la colònia dels 
Comtals, per arribar a l’església del Carme.
Informació i inscripcions fins al 9 de febrer 
a www.cecb.cat i a secretaria CECB o al tel. 
938722912 (de 7 a 9 de la tarda).

10 h _ Monestir de Montserrat
Encesa de Llum al Cambril de la 
Mare de Déu de Montserrat

16 h _ Església del Carme
Arribada de la Llum
Ho organitza: Centre Excursionista Comarca del 
Bages
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa i Casal 
Cultural Dansaires Manresans

De 10 a 14 h _ Plaça de la Reforma s/n
Portes obertes eMMM2-Espai 
memòries, magatzem lapidari del 
Museu de Manresa
La intervenció artística “El que diuen les 
pedres callen els arbres” de l’artista Je-
sús Galdón, que dialoga amb la col·lecció 
d’elements de pedra del Museu provinents 
principalment de l’enderroc de les esglésies 
de la ciutat que es va fer durant la Guerra Ci-
vil. Una mirada transversal i contemporània 
del patrimoni.
Ho organitza: Museu de Manresa

DILLUNS 14 de febrer
18 h _ Sala d’actes de la Biblioteca 
del Casino
Inauguració de l’exposició Cultura 
Ignasiana
Ho organitza: Manresa 2022, Ajuntament de 
Manresa, Diputació de Barcelona, Biblioteca del 
Casino i Amics dels Goigs



DIMARTS 15 de febrer
18 h _ Museu de la Tècnica
Lliurament del Premi Séquia 2022
Des de fa sis anys, el Premi Séquia reconeix 
persones i institucions que donen conti-
nuïtat a l’esperit constructiu dels impulsors 
de la Séquia de Manresa i vol assenyalar i 
destacar la importància de l’actitud posi-
tiva i proactiva per resoldre i superar si-
tuacions adverses. La convocatòria inclou 
dues modalitats, una individual i una altra 
de col·lectiva, per premiar les millors candi-
datures que representin valors com l’enginy, 
la capacitat de diàleg, el treball en equip, 
l’esforç i la fermesa davant de l’adversitat 
per defensar causes justes, necessàries i 
estratègiques per al futur de la ciutat. 
Ho organitza: La Fundació Aigües de Manresa-
Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del 
Bages-UManresa

DIJOUS 17 de febrer
10.30 h _ Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Manresa
Pregó infantil
A càrrec de l’Escola Vedruna.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum i Casal 
Cultural Dansaires Manresans

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

19 h _ Auditori de la Plana de l’Om 
Presentació del llibre ‘El meu Liceu 
abans del foc”
La xerrada anirà a càrrec del seu autor, el 
manresà Josep M. Busquets que va ser Ad-
ministrador General del Liceu entre 1985 i 
1992. 
L’acte serà presentat per la musicòloga 
Glòria Ballús i comptarà amb la intervenció 
de la soprano manresana Marta Valero.
Ho organitza: MEES-El Galliner
Hi col·labora: Ajuntament de Manresa, Viena 
Edicions i Parcir

DIVENDRES 18 de febrer
19 h _ Teatre Conservatori
Pregó institucional
A càrrec de la Dra. Sònia Guedán Carrió, 
investigadora principal, IDIBAPS-Hospital 
Clínic de Barcelona i el Sr. Robert Guilanyà 
Jané, enginyer aeroespacial al Centre Euro-
peu d’Operacions Espacials.
Invitacions a www.kursaal.cat o presencial-
ment a les taquilles del teatre Kursaal, a par-
tir del 10 de febrer.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Misteriosa Llum, Cape-
lla de Música de la Seu i Casal Cultural Dansaires 
Manresans

20.30 h _ Carrer Bilbao, 13 baixos
25è Campionat de Manresa de Ral·li 
Slot. Cursa de la Llum 1/32
Ho organitza: Escuderia Llum Llamp



DISSABTE 19 de febrer
15.30 h _ Carrer Bilbao, 13 baixos
25è Campionat de Manresa de Ral·li 
Slot. Cursa de la Llum 1/21
Ho organitza: Escuderia Llum Llamp

De 18.30 a 21.30 h _ Diversos es-
pais del Centre Històric de Manresa
Jardins de Llum 2022: Festival d’art 
efímer a l’entorn de la llum i l’aigua.
Es podran visitar les instal·lacions artísti-
ques a l’Edifici de l’Anònima, Museu Comar-
cal de Manresa, plaça Major, Capella de Sant 
Ignasi Malalt, carrer del Balç, Sala Gòtica de 
la Seu, carrer de Sant Miquel, Plana de l’Om, 
Espai Plana de l’Om, sala d’exposicions del 
Cercle Artístic de Manresa i Espai 1522.
El comissariat és a càrrec de Roser Oduber 
Muntañola, directora del CACIS.
De 19 h a 19.30  i de 20 a 20.30 h _ Plaça 
Major
Actuació de Xalaparta
Sílvia Romera i Javier Olaizola
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El
forn de calç
Hi col·labora: TAVCC, Associació Misteriosa 
Llum, Xarxa Transversal i Guixés

18.30 h _ Auditori de la Plana de l’Om
Concert de la Llum 2022.
La cobla en concert
Selecció de sardanes de lluïment, música 
tradicional catalana i temes vuitcentistes.
A càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Preu: 10€.
Entrades anticipades a www.kursaal.cat i a 
les taquilles del teatre Kursaal.
Ho organitza: Nova Crida - Amics dels concerts

19 h _ Plaça Major
La Llum de l’Esplendor Medieval
Visita guiada amb il·luminació d’espelmes 
pel patrimoni medieval de Manresa.
Recorregut: Pl. Major, La Seu, carrer del Balç, 
Torre Sobrerroca i Plaça Europa.
Punt de trobada: Oficina de Turisme (Pl. Ma-
jor,10).
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Informació i inscripcions: Oficina de Turis-
me de Manresa/ Tel. 938784090
www.manresaturisme.cat
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

19.30 h _ Parc de Puigterrà
Observacions d’objectes llunyans i 
constel·lacions
Observació d’objectes llunyans del cel pro-
fund amb telescopi i constel·lacions del cel 
d’hivern, les més boniques de l’any.
Ho organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa

20 h _ Teatre Conservatori
Trobada de cossos de dansa de la 
Roda d’Esbarts Catalònia
Amb la participació d’esbarts d’arreu de Ca-
talunya i del Casal Cultural Dansaires Man-
resans.
Invitacions a www.kursaal.cat o presencial-
ment a les taquilles del teatre Kursaal.
Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans



DIUMENGE 20 de febrer
8 h _ Centre Cultural el Casino
60è Concurs de pintura ràpida
de la Llum
De 8 a 10 h Segellat de teles al vestíbul del 
Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere 
III, 27-29 baixos). Tema: Manresa i el seu 
terme municipal.
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 de Manresa

De 9 a 14 h i de 16 a 19 h _ Inici 
Plaça Sant Domènec
Escape Room: “El tresor de Lluís de 
Peguera”
Escape Room per la ciutat. Desxifreu els 
enigmes, resoleu les proves, sigueu àgils 
amb les pistes per resoldre el misteri a 
temps.
Grups bombolla de màxim de sis persones.
Reserva horari de participació a www.entra-
polis.com/entrades/escape-el-tresor
Només cal la reserva d’una persona per 
grup.
A càrrec de Gaudire Contingut Creatiu.
Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans

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 inscrip-
cions es podran realitzar a través de la web 
www.parcdelasequia.cat 
Ho organitza: Dinàmic Guies de muntanya i Parc 
de la Séquia

10 h _ Camp de futbol de les Cots 
(Font dels Capellans)
Tirada de la Misteriosa Llum
Torneig de Tir amb arc a distància de 18 me-
tres.
Ho organitza: Club Tir amb arc Manresa

12 h _ Plaça Major
Concurs de Colles Sardanistes
de la Llum
A càrrec de la Cobla Sabadell.
Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans
Hi col·labora: .Manresa (Agrupació Cultural del 
Bages, Grup Sardanista Dintre el Bosc i Casal 
Cultural Dansaires Manresans)

12 h _ Plaça Europa
Una carretada de contes
A càrrec de la companyia Guilla Teatre.
Espectacle familiar recomanat per infants a 
partir de 3 anys.
Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans
Hi col·labora: Imagina’t

18 h _ Kursaal-Sala Gran
Kursaal, 15 anys
Espectacle-celebració del 15è aniversari de 
la reinauguració del Teatre Kursaal.
Ho organitza: MEES-El Galliner



De 18.30 a 21.30 h _ Diversos es-
pais del Centre Històric de Manresa
Jardins de Llum 2022: Festival d’art 
efímer a l’entorn de la llum i l’aigua.
Es podran visitar les instal·lacions artísti-
ques a l’Edifici de l’Anònima, Museu Comar-
cal de Manresa, plaça Major, Capella de Sant 
Ignasi Malalt, carrer del Balç, Sala Gòtica de 
la Seu, carrer de Sant Miquel, Plana de l’Om, 
Espai Plana de l’Om, sala d’exposicions del 
Cercle Artístic de Manresa i Espai 1522.
El comissariat és a càrrec de Roser Oduber 
Muntañola, directora del CACIS
De 19 h a 19.30  i de 20 a 20.30 h _ Plaça
Major
Acció hOmArO
Marta Rabaneda, dansa i coreografia
Ferran Junyent, violoncel i bases electròni-
ques
Elisenda Duocastella, música i piano
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El
forn de calç
Hi col·labora: TAVCC, Associació Misteriosa 
Llum, Xarxa Transversal i Guixés
Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El 
forn de calç 
Hi col·labora: TAVCC i Associació Misteriosa Llum

19 h _ Plaça Major
La Llum de l’Esplendor Medieval
Visita guiada amb il·luminació d’espelmes 
pel patrimoni medieval de Manresa.
Recorregut: Plaça Major, La Seu, carrer del 
Balç, Torre Sobrerroca i Plaça Europa.
Punt de trobada: Oficina de Turisme (Pl. Ma-
jor, 10).
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Informació i inscripcions: Oficina de Turis-
me de Manresa/ Tel. 938784090
www.manresaturisme.cat
Ho organitza: Fundació Turisme i Fires de 
Manresa

19 h _ Espai 7 del Centre Cultural El 
Casino
Inauguració 60è Concurs de pintura 
ràpida de la Llum
Ho organitza: Cercle Artístic 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, monument dels iniciadors 
de la Séquia.
Ho organitza: Club Atlètic Manresa

19.30 h _ Plaça Sant Domènec
Encesa de la nova Llum
A la plaça Sant Domènec comença l’encesa 
dels milers d’espelmes que il·luminaran el 
Centre Històric de Manresa.
Ho organitza: Òmnium Bages-Moianès

20 h _ Plaça Infants
El Misteri de la Llum, la Concòrdia 
i arribada de la Llum i l’Aigua al 
Monument de la Llum
Espectacle multidisciplinar que parteix de 
la trobada de diversos llenguatges escènics 
com el teatre o la dansa. Amb la participació 
d’entitats i escoles de dansa de Manresa. 
Ho organitza: Ajuntament de Manresa



DILLUNS 21 de febrer
De 10 a 14 h i de 17 a 19 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 Man-
resa.
Preu: Gratuït. Imprescindible reserva prèvia.
Informació i inscripcions:
Centre d’Interpretació del Carrer del Balç.
Tel. 938721466. www.manresaturisme.cat

10.15 h
Seguici d’autoritats
Des de l’Ajuntament fins a l’església del Car-
me.

10.30 h _ Església del Carme
Solemne concelebració eucarística 
Presidida per Manel Guash Huriós, 
Abat de Montserrat
Coral Font del Fil i Cor Parroquial Sant Josep 
del Poble Nou.
Direcció dels cants: Mariona Soldevila Sala.
Orgue: Glòria Ballús i Casòliva.
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 Tirallongues.

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
Tronada Manresana.
A càrrec de Pirotècnia Peñarroja

A continuació
Ballada de la imatgeria
Cavallets de Manresa, Nans, Gegantons, He-
reu i Pubilla, Gegants, Lleó i Àliga.

Ballada participativa
Del Ball del Rossinyol i del Ball de la Bolan-
gera de Manresa.

Ballada de Sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Manresa que inter-
pretarà “Dolços divuit peque “de Laia Giralt 
Torrescasana i “La Llum de Manresa” de 
Francesc Juanola Reixach.
Amb la participació de la Colla Geganters de 
Manresa i l’Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa



DIMARTS 22 de febrer
19 h _ Sala d’Actes de la Biblioteca 
del Casino
Club de lectura Espiritual
Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola, una apro-
ximació a la seva biografia de Xavier Mello-
ni.
Ho organitza: Biblioteca del Casino

19 h _ Espai Plana de l’Om
Cinefòrum: Llavors per a la justícia 
global
Documental i debat sobre els 25 anys de tre-
ball del Consell Municipal de Solidaritat de 
Manresa i el paper de l’educació per la pau 
al segle XXI.
Ho organitza: Consell Municipal de Solidaritat de 
Manresa

DIMECRES 23 de febrer
19 h _ Espai Plana de l’Om
Lliurament del premi Joaquim 
Amat-Piniella
Acte de lliurament del 22è premi Joaquim 
Amat-Piniella. 
Abans del lliurament es farà una lectura 
amb música d’un fragment de cadascuna de 
les obres finalistes que anirà a càrrec de la 
Companyia Els Carlins.
Seguiu l’acte en directe per streaming al ca-
nal de YouTube de Manresa Cultura.
Invitacions a www.kursaal.cat o presencial-
ment a les taquilles del teatre Kursaal.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa i Òmnium 
Bages-Moianès

De 16 a 19 h _ Inici a la Plaça Sant 
Domènec
Escape Room: “El tresor de Lluís de 
Peguera”
Escape Room per la ciutat. Desxifreu els 
enigmes, resoleu les proves, sigueu àgils 
amb les pistes per resoldre el misteri a 
temps.
Grups bombolla de màxim de sis persones.
Reserva horari de participació a www.entra-
polis.com/entrades/escape-el-tresor.
Només cal la reserva d’una persona per grup.
A càrrec de Gaudire Contingut Creatiu.
Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans

21.21 h 
Acció 21 21 22-Sortim als balcons!
Des de diversos punts de la ciutat farem es-
clatar la Llum.
Surt al balcó a les 21h i 22 minuts, participa 
en l’acció i aporta la teva llum amb la llanter-
na del mòbil.
Ho organitza: Xàldiga
Hi col·labora: Casal Cultural Dansaires Manresans



DIJOUS 24 de febrer
19 h _ Sala d’Exposicions del 
Claustre del Museu
Inauguració de l’exposició:
Artistes Manresans de 1931 
Els aires de llibertat que porten la Segona 
República es manifesten també en l’ambient 
cultural de la ciutat de Manresa. Es formen 
grups d’intel·lectuals i artistes que difonen 
els nous corrents artístics del moment i que 
es reuneixen per organitzar exposicions i 
tertúlies, i es fomenten iniciatives com les 
exposicions d’artistes manresans. La mos-
tra presentada reuneix de nou l’obra dels 
pintors i pintores que van exposar l’any 1931 
a la Segona Exposició d’Artistes.
Ho organitza: Museu de Manresa

19 h _ Espai Plana de l’Om
Fem memòria de la Festa de la 
Llum: La Llum i la Dansa
A càrrec de Glòria Ballús i Casòliva, i amb la 
participació de la presidenta de l’Associació 
de Familiars Malalts d’Alzheimer i altres 
demències i d’altres persones vinculades a 
la temàtica.
Ho organitza: Associació de Familiars Malalts 
d’Alzheimer i altres demències del Bages, Bergue-
dà, Solsonès i Moianès

De 21 a 24 h _ El Graner
(C. Sobrerroca,14)
Torneig Carcassone de la Llum
Torneig del Joc de taula Carcassonne.
Places limitades.
Inscripció prèvia a www.cae.cat
Ho organitza: CAE
Hi col·laboren: Ajuntament de Manresa, Depar-
tament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya, Devir i El Graner

DISSABTE 26 de febrer
De 10 a 20 h _ Plaça Sant Domènec
Donació de Sang
El Banc de Donació de Sang i Teixits 
instal·larà un punt de donació de sang a la 
Plaça Sant Domènec que estarà obert de 10 
a 20 h.
Ho organitza: Banc de Donació de Sang i Teixits

De 10 a 20.30 h _ Centre Històric
25a Fira de l’Aixada
Mercat Medieval de la Llum
Carrers i places del Centre Històric.
Més informació a www.aixada.cat
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de Festa

12 h _ Biblioteca del Casino
Acte institucional
Acte institucional amb motiu de la 38a Jor-
nada del Dia d’Andalusia a Manresa.
Ho organitza: Associació Cultural Casa 
d’Andalusia a Manresa

12.30 h _ Plaça Major
L’inici de tot
Acte central de la Fira de l’Aixada amb la 
participació de les entitats locals.
El Rei Pere III arribarà a la ciutat de Manre-
sa on els manresans el faran coneixedor de 
la pobresa en la que es troba la ciutat per 
culpa de la negativa del Bisbe Galceran Sa-
costa de donar permís per la construcció de 
la Séquia.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro
Música: David Moreno



19 h _ Auditori Plana de l’Om
Projecció del film “El mapa de 
Carlos, el viaje de toda una vida”
Recorregut per la figura del cantautor anda-
lús Carlos Cano, on es mostrarà la seva llar-
ga trajectòria. El film es complementa amb 
l’exposició “Voces para una biografia”.
Ho organitza: Associació Cultural Casa 
d’Andalusia a Manresa

19.30 h _ Plaça Major
L’aigua és llum
Acte central de la Fira de l’Aixada amb la 
participació de les entitats locals
La ciutat rebrà al Bisbe i aquest es trobarà 
amb el Rei Pere III. Quina serà la resolució 
del conflicte entre aquests dos personat-
ges?
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro
Música: David Moreno

DIUMENGE 27 de febrer
De 9 a 13 h _ Complex del Vell Congost
Trobada d’Escoles de Bàsquet
Festa de la Llum
Nova edició de la Trobada d’Escoles de Bàs-
quet de les comarques centrals.
Ho organitza: Manresa Club Bàsquet Femení i 
Comissió Manresa capitalitat del Bàsquet Femení

De 10 a 20.30 h _ Centre Històric
25a Fira de l’Aixada
Mercat Medieval de la Llum
Carrers i places del Centre Històric.
Ho organitza: Ajuntament de Manresa
Hi col·labora: Associació Manresa de Festa
Més informació a www.aixada.cat

12.30 h _ Plaça Major
L’inici de tot
Acte central de la Fira de l’Aixada amb la par-
ticipació de les entitats locals.
El Rei Pere III arribarà a la ciutat de Manre-
sa on els manresans el faran coneixedor de 
la pobresa en la que es troba la ciutat per 
culpa de la negativa del Bisbe Galceran Sa-
costa de donar permís per la construcció de 
la Séquia.
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro
Música: David Moreno

19.30 h _ Plaça Major
L’aigua és llum
Acte central de la Fira de l’Aixada amb la par-
ticipació de les entitats locals.
La ciutat rebrà al Bisbe i aquest es trobarà 
amb el Rei Pere III. Quina serà la resolució 
del conflicte entre aquests dos personatges?
Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro
Música: David Moreno



CONCURS
10a edició del concurs LlumCat
LlumCat és un concurs sobre el coneixe-
ment de la història i la tradició de la Festa 
de la Llum de Manresa, organitzat pel Centre 
de Normalització Lingüística Montserrat.
S’hi podrà participar del 7 al 22 de febrer de 
2022.
Participa-hi i podràs optar a diversos premis.
Concurs LlumCat:
https://blogs.cpnl.cat/llumcat/

DISSABTE 5 de març
Tot el dia _ Passatge dels Dipòsits 
Vells
XIXè Open Ciutat de Manresa Me-
morial Jaume Arnau a tres bandes
El Memorial Jaume Arnau tindrà lloc els 
dies 5 i 6 de març (fases prèvies) i 12 i 13 
de març (final).
Inscripcions fins al 3 de febrer a cbillarman-
resa@gmail.com
Més informació a www.fcbillar.cat
Ho organitza: Club Billar Manresa

DIUMENGE 6 de març
38a Transéquia
Marxa popular que recorre tota la Séquia de 
Manresa. Es pot fer corrent des de Sallent; 
caminant des de Balsareny, Sallent o Sant-
pedor; en BTT amb sortida i arribada al Parc 
de l’Agulla de Manresa, amb circuits que 
arriben a Balsareny, Sallent o Santpedor.
Informació i inscripcions a:
www.transequia.cat 
Ho organitza: Parc de la Séquia



Ressons de Fusioon
Del 28 de gener al 6 de març _ Centre 
Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27)
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino-
Ajuntament de Manresa

XXVI Premi de Dibuix i Gravat Joan 
Vilanova
Del 4 al 19 de febrer _ Sala Espai7 del 
Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere 
III, 27)
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino-
Ajuntament de Manresa

Exposició de L’Auca de la Llum, de 
Joan Vilanova i Roset
Del 7 al 24 d’abril_ Centre Cultural el Casino 
(Passeig de Pere III, 27)
Amb motiu de la cessió que la família en fa 
a la ciutat de Manresa.
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino-
Ajuntament de Manresa

Símbols de la Llum i l’Aigua
Del 14 al 20 de febrer _ Oficina de Turisme 
de Manresa (Plaça Major, 10)

Cultura Ignasiana
Del 14 de febrer al 31 de març _ Biblioteca 
del Casino (Passeig de Pere III, 29)
Horari: dilluns de 16 a 20:30h, de dimarts a 
divendres 
de 10 a 20.30 h i dissabtes d’11 a 19 h
Ho organitza: Manresa 2022, Ajuntament de 
Manresa, Diputació de Barcelona, Biblioteca del 
Casino i Amics dels Goigs

EXPOSICIONS
60è Concurs de Pintura Ràpida 
Festa de la Llum
Del 20 al 27 de febrer_ Sala Espai7 del 
Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere 
III, 27)
De dimarts a diumenge i festius de 17.30 a 
20.30 h
Ho organitza: Centre Cultural el Casino-
Ajuntament de Manresa

Artistes Manresans de 1931
Del 24 de febrer al 24 d’abril _ Sala 
d’Exposicions del claustre del Museu de 
Manresa (Via Sant Ignasi, 40)
De dimarts a diumenge de 10 a 14 h. 
Dissabtes de 17 a 20 h
Ho organitza: Museu de Manresa

Voces para una biografía
Del 26 de febrer al 8 de març _ Sala 
d’Exposicions de l’Auditori de la Plana de 
l’Om (Plana de l’Om, 6)
L’exposició està basada en el llibre del can-
tautor andalús Carlos Cano. Un recorregut 
que mostra la seva figura i trajectòria a tra-
vés de 30 de les seves peces més signifi-
catives.
De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Associació Cultural Casa 
d’Andalusia a Manresa

Exposició de pintures d’Aida Mauri 
Crusat
Del 17 de febrer al 12 de març _ Sala 
d’exposicions de la Casa Lluvià (carrer de 
l’Arquitecte Oms, 5)
Pintures a l’oli inspirades en els dies de pluja 
i el rastre que aquesta deixa en els edificis.
De diecres a dissabte de 18 a 20.30 h
Organitza: Demarcació de les Comarques 
Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



AGRAÏMENTS
· Agrupació Astronòmica de Manresa
· Agrupació Cultural del Bages
· Amics dels concerts del Grup Sardanista 
Nova Crida

· Amics dels Goigs
· Associació Cultural Casa d’Andalusia a 
Manresa

· Associació Cultural El · Galliner
· Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i altres demències del Bages, 
Berguedà, Solsonès i Moianès

· Associació Manresa de Festa
· Associació Misteriosa Llum 
· Banc de Donació de Sang i Teixits
· Biblioteca El Casino 
· Cacis El forn de calç
· Capella de Música de la Seu 
· Casal Cultural Dansaires Manresans
· Centre Cultural el Casino 
· Centre de Normalització Lingüística 
Montserrat

· Centre Excursionista de la Comarca del 
Bages

· Cercle Artístic de Manresa
· Club Atlètic Manresa
· Club Billar Manresa
· Club Tir amb Arc Manresa
· Cobla Ciutat de Manresa
· Cobla Sabadell
· Colla Castellera Tirallongues
· Colla de Geganters i Grallers de Manresa
· Comissió Manresa capitalitat del Bàsquet 
Femeni

· Consell Municipal de Solidaritat de 
Manresa

· Cor Parroquial Sant Josep del Poble Nou

· Coral Font del Fil
· Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya

· Devir
· Dinàmic Guies de Muntanya
· Diputació de Barcelona
· El CAE
· El Galliner
· El Graner
· Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del 
Bages

· Escola Vedruna
· Escoles de Dansa de Manresa
· Escuderia Llum Llamp
· Església del Carme
· 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
· Gaudire Contingut Creatiu
· Grup Sardanista Dintre el Bosc
· Imagina’t
· Jordi Preñanosa Serra
· Manresa Club Bàsquet Femení
· Manresa 2022
· MEES-Kursaal
· Museu de Manresa
· Oficina de Turisme
· Òmnium Bages-Moianès 
· Pirotècnia Peñarroja
· Taula d’Arts Visuals de la Catalunya 
Central 

· Xàldiga

Disseny imatge de la Llum, Dani Hernàndez Massegú. Disseny i maquetació del programa, Anna Martí Escalé.



Administradors 
Festa de la Llum 
2022

Casal 
Cultural 
Dansaires 
Manresans

L’energia que connecta

Ara al cor de Catalunya

Dona’t d’alta a l’energia 
de proximitat

Pompeu Fabra, 1 | Manresa

900 101 605


