20a FIRA DE L’AIXADA

PRESENTACIÓ ................................................................................................................................ 2
IMATGE.......................................................................................................................................... 3
NOVETATS ..................................................................................................................................... 3
Espais ......................................................................................................................................... 3
Espectacles ................................................................................................................................ 4
Personatges ............................................................................................................................... 5
Més novetats ............................................................................................................................. 6
CONCURSOS .................................................................................................................................. 8
Concurs d’aparadors ................................................................................................................. 8
Concurs de fotografia ................................................................................................................ 8
ESPAIS PATRIMONIALS .................................................................................................................. 8
DONACIÓ DE SANG...................................................................................................................... 10
PUNTS SANITARIS ........................................................................................................................ 10
PUNTS D’INFORMACIÓ ................................................................................................................ 10
PRODUCTES DE LA FIRA............................................................................................................... 10
DIFUSIÓ ....................................................................................................................................... 11
PARADES ...................................................................................................................................... 12
APARCAMENTS ............................................................................................................................ 12
FITXA TÈCNICA............................................................................................................................. 13
ORGANITZACIÓ............................................................................................................................ 14
AGRAÏMENTS ............................................................................................................................... 15

20a Fira de l’Aixada. Manresa, 25 i 26 de febrer de 2017 -1-

PRESENTACIÓ
La Fira de l’Aixada va néixer durant els actes de la Festa de la Llum de l’any
1998 i la d’enguany és, per tant, la seva vintena edició. Aquesta efemèride es
destaca en la imatge d’aquesta edició, on el 20 és el protagonista.
La Fira recrea l’ambient de la ciutat medieval, amb els carrers engalanats amb
escuts i banderes. Durant tot el cap de setmana, els carres s’omplen de
botigues i personatges, i entitats i voluntaris recreen diferents moments
històrics, sota la coordinació artística dels professionals que s’encarreguen de
dirigir-los.
Aquesta edició és especial també perquè en els darrers mesos ens han deixat
en Pere Garcia, un dels pares de la Fira de l’Aixada, i en Joan Cirera, que hi ha
col·laborat -com a actor i a peu de carrer- en incomptables ocasions.
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IMATGE
La imatge de la Fira de l’Aixada 2017 és obra del
manresà Pep Soler. El dissenyador ha representat
una moneda real d’època medieval, amb la inscripció
del 20è aniversari de la Fira. El fons sobre el que se
situa és una paret de la façana sud de la Seu de
Manresa, on s’hi identifiquen les marques dels
picapedrers, que es reprodueixen en les pàgines
interiors del programa de mà.
Pep Soler exerceix el seu treball de dissenyador
gràfic professional a l’empresa Quadrat SolerFlotats, especialitzada en el disseny i la comunicació
gràfica, i des de la qual ha treballat en projectes per
a empreses del sector públic i privat, com
l’Ajuntament de Manresa, el Kursaal o la DO Pla de
Bages.

NOVETATS
Les principals novetats d’aquesta vintena edició són l’ampliació d’espais i la
renovació d’espectacles, així com la comptabilització dels assistents a la Fira,
que realitzarà el Dr. Marc Bernadich Márquez, responsable de FUB e+i.
Aquesta iniciativa és fruit d’una col·laboració de la FUB (administradors de la
Festa de la Llum d’enguany) i la Fira de l’Aixada.

Espais
Plaça Gispert i carrer Vilanova: amplien el recinte de la Fira. Aquesta
ampliació, a proposta de veïns, entitats i comerciants de la zona, es concretarà
en diferents activitats: el col·lectiu Viladomencs, format pels comerciants i veïns
d’aquesta zona, ofereix “El Tribunal” a uns infidels (dissabte i diumenge, a les
13 i les 17 h), i un concert de música antiga el dissabte a les 20.30 h, a càrrec
d’Akash-ikà. A més, serà el punt de partida d’actuacions d’altres entitats
participants, com Tradiball Endansa, que hi iniciarà el seu cercadanses tant
dissabte com diumenge al migdia.
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Carrer del Balç: El carrer dels cuireters
Els cuireters, que formaven el gremi dels que treballaven la pell, mostraran com
desenvolupaven la seva feina al carrer del Balç, que es torna durant el cap de
setmana al segle XIV. L’activitat compta amb la col·laboració del Gremi de
Blanquers d’Igualada.

Espectacles
Moravians: Caudex festum. Tornen a arribar els personatges vinguts de
terres moravianes a la Manresa medieval, però aquesta vegada, vénen per
mostrar una de les seves festes més característiques: La festa del tronc; una
celebració en què les dones moravianes reben els seus homes després de
setmanes de no veure's, ja que ells han estat cercant troncs i llenya a la
muntanya per tal de poder donar caliu a les cases durant el llarg hivern. I, en el
moment de la tornada dels homes, amb el tronc a les seves espatlles com a
símbol de tota la llenya recollida, les dones els reben amb danses, es retroben
festivament amb les seves parelles i, junts, celebren l'arribada del tronc i del
caliu. El grup de Moravians de l'Aixada el composa l'Esbart de Dansaires
Manresans de l'Agrupació Cultural del Bages. L'espectacle es podrà veure les
tardes de dissabte i de diumenge a la plaça Major i al Parc de la Seu.
Cercavila dels ministrers. És un espectacle musical itinerant a càrrec dels
Ministrers de l'Aixada. Amb les seves melodies ompliran de música i animació
els espais que no disposen d'escenari, en un moment de màxima afluència al
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recinte de la Fira, a la 1 del migdia, tant el dissabte com el diumenge. El
recorregut passarà per: Muralla del Carme, Plaça Europa, Joc de la Pilota, C.
Sobrerroca, Passatge Amics, Plaça del Carme, Passatge Amics, C. Sobrerroca,
Plaça Major, Baixada del Pòpul i Baixada de la Seu. Aquesta Cercavila és
també una celebració al 10è aniversari del naixement del grup Ministrers de
l'Aixada.
Col·lectiu Jueus de l’Aixada. Tant la secció juvenil com l'adulta del Col·lectiu
de Jueus del Casal Cultural de Dansaires Manresans renoven els seus
espectacles amb la introducció de “Hi havia una vegada un rei” i “El gra de la
veritat”, respectivament, que es podran veure al llarg de dissabte i de diumenge
entre la plaça Sant Ignasi Malalt i la plaça Europa, i que, unint les disciplines
del teatre i de la dansa, expliquen costums, tradicions i contes pertanyents a la
comunitat jueva, un col·lectiu amb un pes destacat a la Manresa medieval.
Baixem a la ciutat. Els grups Picarol – Cascavell i Esclop de l’Esbart Manresà
de l’Agrupació Cultural del Bages presenten “Baixem a la ciutat”, on
coneixerem una simpàtica família de Viladordis que baixa a Manresa a
guanyar-se la vida al mercat de la ciutat. Aquesta vegada, alguna cosa màgica i
diferent els passarà. A la història s’hi entrellacen les coreografies de l’Anna
Navarro.
Jocs del Dimoni. Un pobre pagès de Manresa, fart que no plogui, pren la
decisió extrema de vendre l’ànima al Dimoni. A partir d’aquesta idea, el grup de
Tabalons i Diablons de Xàldiga ens oferiran uns Jocs del Dimoni plens de llum,
màgia, color i el so dels tabals.
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Personatges
Els actors i actrius que interpreten els personatges principals són:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sergi Gamisans (rei Pere III)
Irene Mas (reina Maria de Navarra)
Àngel Mompó (bisbe Galceran Sacosta)
Climent Ribera (Jaume Desfar)
David Capsada (Ramon d’Iglesias)
Edu Plaza (Pere Molins)
Adrià Mas (Tinet)
Joan Jordana (degà)
Victor Cánovas i Sevas Fernández (vilatans)
Gemma Gudayol (mare)

Més novetats
Es potencien els tallers per als més petits a la Plana de l’Om. L’empresa
manresana Fets històrics oferirà els següents tallers gratuïts:
‐
‐
‐

Escriptura medieval
Pintura romànica amb pigments
Encunyament de monedes
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A la Plana de l’Om, a més, hi haurà una exposició d’armes de setge (armes
que s’usaven antigament per destruir o superar fortaleses, muralles i castells
durant un setge), a càrrec de Michel Redrado
Però aquests tallers no seran els únics: al carrer Sobrerroca hi haurà un taller
d’instruments musicals amb canya (a càrrec d’Alejandro Ballestar) i al Parc de
la Seu hi haurà l’Escola de màgia (a càrrec de Javi Feroz i Diana Cazadora), un
taller de cuir (a càrrec de Carme Cuesta) i un taller de vímet i llana (a càrrec de
Joana Querol).

Demostracions d’oficis
Les demostracions ocuparan bàsicament dos espais: la Plana de l’Om i el Parc
de la Seu.
A la Plana de l’Om hi haurà:
‐

‐
‐

Retauler: a càrrec de Montart Restorer, que ensenyarà la talla de la
fusta, les diverses capes de preparació, la pintura amb tremp a l’ou i el
daurat amb cisellat
Tallista: a càrrec de Juli Logan, d’El Taller de l’Art. Talla d’una escultura
de fusta
Vitrallera: a càrrec de Carme Manubens. A partir de cartrons, tallarà
vidres de colors els quals, units amb tires de plom, acabaran conformant
un vitrall.

Al Parc de la Seu:
‐

Bufador de vidre, a càrrec de Frank Carnerero. Obtenció de peces
úniques a partir del vidre bufat.
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‐
‐

Llauner: a càrrec de Xavier Roura. Creació de peces a partir d’una
planxa d’acer molt prima recoberta d’estany.
Ceramista: a càrrec de Ceràmiques Antoni Majó, de Breda. Producció
continuada de peces de ceràmica diverses.

Als dos espais, i també al carrer del Joc de la Pilota, hi haurà representat l’ofici
de forjador, amb diferents artesans (Ramon Vilanova al Parc de la Seu, Michel
Redrado a la Plana de l’Om, i Jabobo Franco al Joc de la Pilota).

CONCURSOS
Concurs d’aparadors
Concurs dirigit a establiments comercials, organitzat per l’Ajuntament de
Manresa i l’Associació Manresa de Festa, amb l’objectiu de dinamitzar el
comerç de la zona i implicar-lo en els actes de la Fira.
La participació és oberta a tots els establiments de l’entorn immediat a l’espai
on es durà a terme la Fira, i la temàtica ha d’estar relacionada amb l’època
medieval.

Concurs de fotografia
Dirigit a usuaris de l’aplicació Instagram, que hauran de publicar imatges
preses amb dispositius mòbils (telèfons o tauletes) ambientades en la Fira
(personatges, detalls...) amb l’etiqueta #ConcursAixada17
Els premis pels dos concursos els concedeix Viatges Caditravel, i consisteixen
en un cap de setmana a Andorra, amb una nit d’estada en hotel de 4 estrelles,
en règim de dormir i esmorzar, amb entrada bàsica a Caldea per a dues
persones.
Les bases completes dels concursos es poden consultar a www.aixada.cat

ESPAIS PATRIMONIALS
Carrer del Balç:
Visita als orígens del carrer del Balç: el carrer dels cuireters. Viatge en el
temps al carrer del Balç del segle XIV, on hi havia els gremis que treballaven la
pell i ens mostraran com desenvolupaven el seu treball.
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S’hi podrà accedir d’11 a 20 h, amb entrada gratuïta. L’activitat compta amb la
col·laboració del Gremi de Blanquers d’Igualada, i els assistents rebran un val
de descompte d’un 20% per visitar el Centre d’Intepretació un altre cap de
setmana.
Visites al Centre d’Intepretació Medieval del carrer del Balç: visita dinàmica
i didàctica, apta per a públic familiar.
L’horari de visita serà de 10 a 14 i de 16 a 20 h. El preu de l’entrada serà de
3,00 €, amb entrada gratuïta per a menors de 8 anys.
Museu Comarcal de Manresa: visites dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h
(diumenge, només al matí). Preu de l’entrada: 3 €
Torre Sobrerroca: estarà oberta de 10 a 21 h, i l’entrada serà lliure.

Basílica Col·legiata de Santa Maria de la Seu:
L’horari serà d’11 a 14 i de 16 a 18 h.
Hi haurà visites teatralitzades a la coberta, guiades pel personatge de
Berenguer de Montagut, arquitecte de la Seu, que explicarà els detalls
constructius més importants del monument, en el seu context medieval.
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Les visites estan organitzades per la Cia Cactus i la parròquia de la Seu.
Espai 1522, la ciutat d’Ignasi
Obert de 10 a 14 i de 17 a 20 h (diumenge només al matí).

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.

PUNTS SANITARIS
Hi haurà punts sanitaris, amb WC adaptats, a la plaça Infants, baixada de la
Seu, Plana de l’Om i carrer Pedregar.

PUNTS D’INFORMACIÓ
Plaça Europa:
‐
‐
‐

divendres de 16 a 21.30 h (informació per a paradistes)
dissabte de 7.30 a 21 h
diumenge de 9.30 a 21 h

Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major):
‐

de 10 a 14 i de 16 a 20 h

Espai 1522: la ciutat d’Ignasi (plaça Fius i Palà):
‐
‐

dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h
diumenge de 10 a 14 h

Punt d’Informació de la Plana de l’Om:
‐

dissabte i diumenge de 10 a 20 h

PRODUCTES DE LA FIRA
Com ja comença a ser tradició, es tornarà a produir la cervesa de l’Aixada.
Aquesta cervesa està elaborada i envasada per ca l’Arenys, i es presenta en
format d’ampolla de 33 cl, amb etiqueta basada en el disseny de la imatge de la
festa.
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La cervesa es podrà adquirir en diferents parades d’entitats locals, bars,
restaurants i altres distribuïdors, i a la parada de la botiga Puigbertran (carrer
Sobrerroca, 2). Aquests establiments estaran senyalitzats adequadament.
Pa de l’Aixada: el que va néixer com un producte propi de la Fira, gràcies a la
col·laboració del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, i que es pot
trobar durant l’any a diferents fleques de la ciutat, es podrà comprar a la parada
del Forn de Cabrianes que hi haurà a la plaça Major, i a diferents fleques del
Gremi.
A la parada de la botiga Puigbertran també es posaran a la venda els sirvensis
(3 €) i Ametlles de la Llum.

DIFUSIÓ
S’editaran 45.000 programes de mà, que es distribuiran per les bústies de
Manresa durant els dies previs a la Fira. Així mateix, s’instal·laran 200
banderoles als carrers, 21 mupis i tres grans pancartes a les diferents entrades
de la ciutat.
També s’imprimiran 10.000 programes específics de la Fira, que es distribuiran
als assistents durant el cap de setmana.
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PARADES
La Fira de l’Aixada d’enguany comptarà amb 204 parades. Durant el termini
d’admisió es van rebre 300 sol·licituds, de les quals s’han atorgat 188. A
aquestes parades cal afegir-hi les demostracions d’artesans i oficis.

Sol∙licituds
39%
61%

Acceptades
Denegades

Acceptades
10% 2%

Artesà
Artesà alimentari 1

24%

50%

Artesà alimentari 2
Comerç local
Entitats locals

14%

APARCAMENTS
En motiu de la Fira de l’Aixada, està previst obrir els tres aparcaments
gestionats per Forum, amb aquest horari:
Quatre Cantons
Divendres obert fins les 03.00 h de dissabte
Dissabte de 9.00 a 03.00 h
Diumenge de 9.00 a 22.00 h

Puigmercadal
obert fins les 23.00 h
de 7.00 a 03.00 h
de 9.00 a 23.00 h

Centre Històric
de 7.00 a 21.00 h
de 7.00 a 23.00 h
de 9.00 a 22.00 h
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FITXA TÈCNICA
Nom:

Fira de l’Aixada

Edició:

20a

Data:

25 i 26 de febrer de 2017

Horari:

de 10.00 a 21.00 h

Espais ocupats:

carrer Cap del Rec, carrer del Carme, Muralla del
Carme, plaça del Carme, plaça Europa, carrer del
Joc de la Pilota, plaça Major, plaça Milcentenari,
plana de l’Om, baixa del Parc de la Seu, baixada del
Pòpul, plaça de Sant Ignasi Malalt, carrer de Sant
Miquel, carrer de Sobrerroca, plaça dels Infants,
carrer Vilanova, plaça Gispert

Total de parades:

204

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, de Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil.
Coordinació Artística Fira de l’Aixada 2017: Mireia Cirera, Sara Manzano,
Ivan Padilla, Tàtels Pérez
Disseny gràfic: Quadrat
Maquetació del programa: Anna Martí
Vestuari: La Disfressa i Fira de l’Aixada
Maquillatge: Equip de Maquillatge Lolita Rovira amb la col·laboració d’alumnes
de l’Institut Guillem Catà
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AGRAÏMENTS
La Fira de l’Aixada és possible gràcies a l’esforç de les entitats participants i
dels ciutadans i ciutadanes de Manresa, que hi col·laboren en el seu
desenvolupament.
L’organització vol agrair especialment la col·laboració de:

Alberg del Carme
Associació Misteriosa Llum
Banc de Sang i Teixits
BBVA CX
Caditravel
Ceip Pare Algué
Centre d’Interpretació medieval del Carrer del
Balç
Cerveses Guineu
Colla Sardanista Dintre el Bosc
Fundació Aigües de Manresa- Junta de la
Sèquia
Gremi de Blanquers d’Igualada
Gremi de Flequers de la Província de
Barcelona
La Disfressa
Mag Arnau Duran
Museu Comarcal de Manresa
Oficina de Turisme
Parròquia de la Seu
Parròquia del Carme
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I les entitats i grups participants:

Acariciando el aire
Associació
Manresa

Cultural

i

Recreativa

Armats

de

Associació d’esgrima antiga de Santpedor
Associació d’esgrima antiga de la Catalunya
Central
Associació per a la Dansa Estudi Folk
Ben Grillats
Casal Familiar Recreatiu
Cia Cactus
Clan Hávamál
Col·lectiu Jueus de l’Aixada del Casal Cultural de
Dansaires Manresans
Colla castellera Tirallongues de Manresa i grallers
Comerciants i veïns del carrer Vilanova-Plaça
Gispert
Coral Eswèrtia
Esbart manresà de l’Agrupació Cultural del Bages
Expressa’t art, cos i dansa
Farsants Universals d’arreu i d’enlloc
Geganters i grallers de Manresa
Geganters i Gralles del Xup
Geganters de Moià
Geganters de Masquefa
Grup de Dansa Cor de Catalunya
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Grup Escènic Nostra Llar del Casal Parroquial del Poble Nou
Grup Teatral l’Espantall
Komando
Ministrers de l’Aixada
Orfeó Manresà
Sala d’Armes Creu de Sant Jordi
Taller de teatre dels Carlins
Teatre Jove del Barri Vell
Teatre La Renaixença
Templers de Puig-reig
Tir amb Arc Vall Llobera
Tradiball Endansa
Xàldiga Taller de Festa
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ORGANITZA:

COL.LABORA:

PATROCINA:

AMB EL SUPORT DE:

