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PRESENTACIÓ 
Els dies 28 de febrer i 1 de març se celebrarà l’edició número 18 de la Fira de l’Aixada, mercat 

medieval de la Llum, amb la participació de més de quatre-centes persones, entre actors i 

voluntaris d’entitats i grups –principalment locals i de la comarca-, col·laboradors..., que 

traslladaran el centre de la ciutat a un món medieval on hi conviuran visitants, artesans, 

nobles, guerrers, marginats... 

Els espectacles principals, que van renovar-se de forma substancial l’any 2014, es consoliden, 

inspirats en diferents moments històrics viscuts a Manresa: l’entrada del bisbe Galceran 

Sacosta a la ciutat, l’arribada del rei Pere III i la reina Maria de Navarra, el comiat dels reis i, 

finalment, l’arribada de la Llum. 

Hi ha novetats en diferents escenaris: “El senyor i la minyona” és la nova proposta del Grup de 

Dansa Cor de Catalunya, “Adaleda, l’aprenenta de zíngara” és el nou espectacle de les Zíngares 

de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, “Jafudà i Musieta” és l’estrena del Taller 

d’adults de la Sala els Carlins, els Grallers dels Geganters de Manresa presentaran “Tonades”, 

“Pillos i gormands” és un espectacle a càrrec del nou grup Expressa’t, art, cos i dansa, la 

companyia Ben Grillats presentarà un espectacle amb teles al Parc de la Seu, el Casal del Sord 

estrenarà “La camisa de la felicitat” i el grup de recreació històrica Hávamál arribarà des de 

Lleida amb les seves propostes.  

Aquestes novetats estan dirigides i supervisades per la taula de coordinació artística, que 

també s’encarrega de la creació i supervisió de guions i l’assessorament als actors que 

interpreten els personatges principals. 

Durant tot el cap de setmana es podran visitar diversos edificis i equipaments vinculats a 

l’època medieval, com ara el Carrer del Balç –on hi haurà una exposició de clics-, la Seu, la 

torre de Sobrerroca o l’església del Carme. 

LA IMATGE 
La imatge de la Fira de l’Aixada 2015 ha estat creada per Anna 

Martí, a partir de fotografies de Genís Sáez del “Llibre major del 

racional” dels anys 1364 a 1408, conservat a l’Arxiu Municipal del 

Bages (fons Ajuntament de Manresa, A.M. I-300). 

Anna Martí, dissenyadora manresana, va estudiar arts aplicades 

en l’especialitat de disseny gràfic a l’escola Llotja de Barcelona. 

Compagina la seva activitat docent amb la de dissenyadora 

gràfica freelance. 

Genís Sáez és fotògraf, pertany a Foto Art Manresa, i ha 

participat en diverses exposicions de fotografia, a més de 
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col·laborar en publicacions. 

NOVETATS 2015 
• Participació del grup Hávamál, un grup de recreació històrica de Lleida, que té com a 

finalitat donar a conèixer l’etapa de l’Alta Edat Mitjana. Intenten recrear aquest 

moment històric amb fidelitat, documentant-se a través de llibres, transcripcions, 

restes arqueològiques... Es podran trobar a la plaça del Milcentenari, on hi haurà 

exhibicions de lluites víkings (a les 13.00 h), en col·laboració amb l’Associació Esgrima 

Antic de Santpedor, i faran explicacions de l’armament víking i formes de lluita (a les 

16.15 h). A més, participaran als diferents seguicis. 

• Misteri de la Llum: la novetat d’enguany és en la part musical, que serà interpretada 

per una formació musical pròpia, amb flautes, trompetes i l’orquestra del Misteri de la 

Llum, integrada per músics manresans que han volgut unir-se, de forma excepcional, 

per a l’interpretació d’aquesta obra.  

• “El senyor i la minyona”: nou espectacle del Grup de Dansa Cor de Catalunya, que 

combina dansa i teatre. L’argument gira al voltant d’un senyor que confia a la seva 

minyona la preocupació sobre la manca d’aigua que està fent malbé la collita. La 

minyona, eficient, li porta una solució: uns remeiers que han arribat al poble i, amb els 

seus rituals i danses, són capaços d’aconseguir que l’aigua flueixi. Aquests remeiers, 

però, no seran els que el senyor Margarit esperava. 

• “Adaleda, l’aprenenta de zíngara”: del grup de Zíngares de l’Esbart Manresà de 

l’Agrupació Cultural del Bages. A 

mig camí entre teatre i dansa, 

presenta la història d’Adaleda, una 

noia de ciutat encisada per les 

zíngares i que, un bon dia, es 

presenta davant d’elles, sol·licitant 

ser admesa dins el grup. Les 

zíngares, reticents, li demostren 

que calen moltes habilitats per a 

incorporar-s’hi: com ser capaç de 

seduir un home, d’atraure l’or o de 

fer encanteris. Podrà Adaleda 

passar la prova d’admisió? 

• “Jafudà i Musieta”: del taller 

d’adults de la Sala els Carlins. Peça 

teatral amb text original de Lluís 

Barrera, inspirada en “Romeu i 

Julieta”, portada lliurement a la 

Manresa del segle XIV. 

• “Pillos i gormands”: del grup 

Expresa’t, art, cos i dansa, sota la 

direcció de Paqui Borjas. Combina 
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dansa, teatre i moviment escènic, amb una part itinerant i una altra dalt de l’escenari, 

amb un grup de pillastres, dides i alguns elements de dubtosa procedència. L’acció vol 

reflectir la manera de buscar-se la vida dels nens més desafavorits de l’època, 

acompanyats dels adults que molts cops els ensenyaven a robar i estafar. 

• “Tonades”: dels Grallers dels  Gegantes de Manresa. L’escola de grallers dels 

Geganters de Manresa oferirà el seu repertori de tonades populars, sota la direcció 

d’Alba Logan. 

• “Món de dracs”: a càrrec dels Ministrers de l’Aixada. Conte medieval musicat, que es 

representarà a l’Espai Plana de l’Om, dirigit a un públic familiar. 

• Ben Grillats presenta una adaptació d’un dels seus espectacles, Jump!, en format 

reduït i amb estètica medieval: tres acròbates explicaran en format visual i musical, 

amb teles aèries, un dels textos de Fo. Durant un quart d’hora, el públic podrà gaudir 

d’acrobàcia i clown, en un espectacle amb una alçada de vuit metres. 

COLLES GEGANTERES CONVIDADES 
Com ja és habitual, la colla Geganters de Manresa convida altres colles, amb gegants 

relacionats amb el món medieval, a que visitin Manresa i participin de manera activa en la Fira 

de l’Aixada.  

Enguany, les colles convidades són els Gegants del Pi i els Geganters d’Ascó, que representaran 

el diumenge, a les 11,30 h, a la plaça Europa, “Petites històries gegants” 

DEMOSTRACIONS D’OFICIS 
Les demostracions es concentren en dos espais: la Plana de l’Om i el Parc de la Seu.  

A la Plana de l’Om es podrà veure com treballaven els forjadors, retaulers, tallistes, ceramistes 

i vitrallers. Al Parc de la Seu hi haurà un altre forjador –que crearà un drac-, un bufador de 

vidre i un llauner. 

A més, al llarg del recorregut de la Fira, 

serà possible observar com diferents 

artesans, des de les seves parades, 

mostren com és el seu treball. 

AIXADA INFANTIL 
Els més menuts trobaran activitats 

pensades per a ells en diferents espais 

de la Fira: la plaça Milcentenari, la Plana 

de l’Om, el Parc de la Seu i la plaça del 

Carme.  

A la plaça Milcentenari hi haurà un carrusel mitològic, un dragó, la possibilitat de passejar en 

poni i una barca i llits elàstics. A més, podran demostrar les seves habilitats com a cavallers 
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medievals, amb les anelles, l’estaferm, el tir amb arc o la barqueta.  

A la Plana de l’Om, hi haurà tallers: de picapedrer, de modelat amb fang i de malabars. A més, 

també es podrà veure una exposició d’armes i canons medievals, i a les 17.00, a l’Espai Plana 

de l’Om, els Ministrers de l’Aixada representaran “Món de dracs” 

Al Parc de la Seu durant tot el dia hi haurà un campament de tir amb arc, una escola de màgia i 

la possibilitat de fer un puzle de vitralls. A més, hi haurà Medievàlia –espai amb jocs artesanals 

medievals en gran format- i Catapultàlia –botiga-taller artesà de construcció de petites 

catapultes. 

A la plaça del Carme, durant tot el dia, hi haurà sortides de passeigs en ruc. 

ASSAJOS PREVIS 
La feina de la direcció artística i els actors i participants en la Fira de l’Aixada comença molts 

mesos enrere i s’intensifica a mesura que s’acosta el cap de setmana de la Fira. Al Casal de les 

Escodines es troben per tal d’assajar el que després es veurà als carrers i escenaris. Aquests 

assajos, als quals es convoca als grups participants, seran els dies 13 de febrer, 19 de febrer i 

26 de febrer (de 20.00 a 21.30 h), i divendres 27 de febrer, a partir de les 19.30, als mateixos 

espais d’actuació de la Fira.   

 

VENDA DE PRODUCTES DE L’AIXADA 
- Pa de l’Aixada: a la parada del Forn de Cabrianes situada a la plaça Major, i a les 

fleques del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona. 

- Cervesa de l’Aixada: a les parades d’entitats locals, restaurants i distribuïdors. Es 

reproduirà la recepta que va elaborar la Guineu l’any 2014, amb una nova etiqueta, 

dissenyada expressament. 

- Sivensis: a la botiga Puigbertran del carrer Sobrerroca, 2 
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CONCURSOS 
Per tal de fer extensiva la participació en l’esdeveniment a altres col·lectius, s’han plantejat dos 

concursos: un d’aparadors per a establiments de l’entorn immediat de la Fira, i un altre de 

fotografia a través d’instagram. Les bases íntegres dels dos concursos es troben publicades a la 

pàgina web www.aixada.cat 

Concurs d’aparadors 
La participació és oberta a tots els establiments d’àmbit comercial, de restauració i allotjament 
turístic de l'entorn immediat a l'espai on es du a terme la Fira de l'Aixada. El tema haurà 
d’estar en consonància amb l’ambientació medieval, a l’entorn del segle XIV. 
 
Els establiments que vulguin participar, ho hauran de comunicar abans del dia 19 de febrer, i 
l’aparador haurà de romandre exposat des del 20 de febrer a l’1 de març (ambdós inclosos). Hi 
haurà dos premis: un concedit pel jurat i un altre determinat per votació popular.  
 

Concurs de fotografia  

#ConcursAixada15 

Es pretén que visitants a la fira, fotografiïn els espais, personatge, detalls, etc... a l’entorn dels 
carrers on es troba situada la fira de l’Aixada i les comparteixin a Instagram amb el hashtag 
#ConcursAixada15 
 
Poden participar totes les persones físiques que vulguin, sense límit d’edat.  L’únic requisit és 
ser usuari de Instagram i que les imatges s’hagin capturat, editat i publicat amb dispositius 
mòbils.  
 
Hi haurà dos premis: un atorgat per l’Associació Manresa de Festa i un altre a la foto més 
popular. 

ESPAIS PATRIMONIALS 
- Carrer del Balç: exposició de clics de temàtica medieval. Preu: 5 € visita a l’exposició i el 

Centre d’Interpretació), 3 € (visita a l’exposició i carrer, majors de 16 anys), 2 € (visita a 

l’exposició i carrer, de 5 a 16 anys). De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h 

- Museu Comarcal de Manresa: dissabte de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h i 

diumenge de 10.00 a 14.00 h 

- Torre Sobrerroca: jornada de portes obertes. De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h. 

- Basílica Col·legiata de Santa Maria de la Seu: visites teatralitzades a la coberta de la 

Seu, amb Berenguer de Montagut. Preu de l’entrada, 3 € 

DONACIÓ DE SANG 
Dissabte, a la plaça Sant Domènec, el Banc de Sang i Teixits instal·larà un punt de donació de 

sang, que estarà obert de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 h. 
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PUNTS SANITARIS 
Hi haurà punts sanitaris, amb WC adaptats, a la  plaça Infants, baixada de la Seu, Plana de l’Om 

i carrer Pedregar.  

ATENCIÓ MÈDICA 
Es disposarà de dos equips a peu itinerants, a més d’una ambulància a la plana de l’Om i una 

altra al carrer de Santa Llúcia. A més, hi haurà un centre sanitari i de coordinació instal·lat a la  

plaça Major, 5, que funcionarà dissabte de 9.30 a 22.00 h i diumenge de 9.30 a 21.00 h. 

DIFUSIÓ 
Es farà difusió conjunta dels programes de la Festa de la Llum i la Fira de l’Aixada. S’editaran 

45.000 programes, en format A5 tancat i A4 obert, a més de 10.000 programes específics de la 

Fira de l’Aixada. 

Es col·locaran tres pancartes a les entrades de la ciutat, amb la imatge de la Festa de la Llum, la 

Fira de l’Aixada i la Transèquia, i s’instal·laran banderoles en diferents fanals de la ciutat. 

AIXADA 2.0 
La Fira de l’Aixada estrena disseny de pàgina web, www.aixada.cat , 

dissenyat per Escampalaboira.cat. En aquesta pàgina s’hi pot trobar tota 

la informació de la Fira, documents d’interès, enllaços... 

Hi haurà un codi QR al programa i a la resta de difusió, a través del qual 

es podrà accedir a la informació de la Fira a través de dispositius mòbils. 

El programa i més informació es podrà consultar a la pàgina web 

www.aixada.cat 

A més, la Fira de l’Aixada compta amb perfil propi a diferents xarxes socials (facebook, twitter), 

a través de les quals es podrà estar permanentment informat del que estigui passant.  

PUNTS D’INFORMACIÓ 
Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10). Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 

20h. 938784090 

Quiosc de l’Arpa (plaça Fius i Palà). Dissabte i diumenge, d’11 a 14 i de 16 a 20 h. 

Punt d’Informació (plaça Europa). Divendres, de 16 a 21.30 h (per a paradistes); dissabte de 

7.30 a 21 h i diumenge de 9.30 a 21 h. 

Centre d’Interpretació del Carrer del Balç. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h. 
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PARADES 
El nombre de parades es manté estable respecte els darrers anys. Durant el període 

d’inscripció s’han tramitat 314 sol·licituds, de les quals s’han acceptat 200 parades. El sector 

més representat és el de l’artesania, amb parades de bijuteria, roba, vidre, fusta, seguit de 

l’alimentació (embotits, formatges, vi, mel...),  i també cal destacar la presència dels 

comerciants locals que, any rere any, augmenten la seva representació al mercat. 
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FITXA TÈCNICA 
 

Nom   Fira de l’Aixada 

Edició   18a 

Data   28 de febrer i 1 de març 

Horari   Dissabte de 10.00 a 22.00 i diumenge de 10.00 a 21.00 h 

Espais ocupats  Carrer Cap del Rec, carrer del Carme, Muralla del Carme, plaça del  

   Carme, plaça d’Europa, carrer del Joc de la Pilota, plaça Major, plaça 

   del Milcentenari, plana de l’Om, baixada del Parc de la Seu, baixada 

   del Pòpul, plaça de Sant Ignasi Malalt, carrer de Sant Miquel,  

   carrer de Sobrerroca, plaça dels Infants. 

Total de parades 200 

Tipus de parades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització  Ajuntament de Manresa i Associació Manresa de Festa 

Contacte de premsa comunicacio@ajmanresa.cat 
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ORGANITZACIÓ 
La Fira de l’Aixada, mercat medieval de la Llum, és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i 

l’Associació Manresa de Festa. Compta amb la col·laboració del cos de Bombers de la 

Generalitat de Catalunya, dels Mossos d’Esquadra, Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil. 

Coordinació artística: Mireia Cirera, Toni Fornells, Sara Manzano, Ivan Padilla i Tàtels Pérez. 

Disseny gràfic: Anna Martí 

Fotografia de portada: Genís Sáez 

Il·lustracions: Roser Vilaró 

Vestuari: la Disfressa 

Maquillatge: Equip de maquillatge Lolita Rovira, amb la col·laboració d’alumnes de l’IES 

Guillem Catà. 

AGRAÏMENTS 
Alberg del Carme 

Arxiu Històric del Bages  

Associació Misteriosa Llum  

Banc de Sang i Teixits 

Catalunya Caixa 

Ceip Pare Algué  

Centre d’Interpretació medieval del Carrer del Balç  

Colla Sardanista Dintre el Bosc  

Conservatori Municipal de Música  

Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia  

Gremi de Flequers de la Província de Barcelona  

La Disfressa  

Museu Comarcal de Manresa  

Oficina de Turisme 

Parròquia de la Seu  

Parròquia del Carme 

Entitats i grups participants: 

Alumnes del Conservatori Municipal de Música  

Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa  

Associació d’esgrima antiga de Santpedor  

Associació per a la Dansa Estudi Folk  

Ben Grillats  

Casal Familiar Recreatiu  
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Casa Social del Sord de Manresa i Comarques  

Clan Hávamál  

Col·lectiu Jueus de l’Aixada del Casal Cultural de Dansaires Manresans  

Colla castellera Tirallongues i grallers  

Diablons i Tabalons de Xàldiga Taller de Festa 

Expressa’t art, cos i dansa  

Farsants Universals d’arreu i d’enlloc  

Flautes del Armats  

Geganters de Manresa  

Geganters i Gralles del Xup  

Gegants d’Ascó  

Gegants del Pi  

Grup Barretina i Juvenil de l’Esbart Manresà de 

l’Agrupació Cultural del Bages  

Grup de Dansa Cor de Catalunya  

Grup Escènic Nostra Llar del Casal Parroquial 

del Poble Nou  

Grup Picarol, Cascavell i Esclop de l’Esbart 

Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages  

Grup Teatral l’Espantall 

Histrions de Manresa de Xàldiga Taller de Festa  

Komando Poble Nou  

Ministrers de l’Aixada  

Moravians de l’Esbart Manresà de l’Agrupació 

Cultural del Bages  

Teatre Jove del Barri Vell  

Teatre La Renaixença  

Templers de Puig-reig  

Tir amb Arc Vall Llobera  

Tradiball Endansa  

Zíngares de l’Esbart Manresà de l’Agrupació 

Cultural del Bages 

 

 

 

 

 

 


