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PRESENTACIÓ
Els dies 22 i 23 de febrer –el darrer cap de setmana del mes- se celebrarà
l’edició número 17 de la Fira de l’Aixada, mercat medieval de la Llum. La Fira,
que va néixer com un acte més en el marc de la Festa de la Llum, ja és
plenament consolidada en el seu format, i és un dels mercats de temàtica
medieval de referència del país, destacant especialment per la implicació del
teixit associatiu en la seva realització.
Més de tres-centes persones, actors i voluntaris d’entitats i grups locals,
donaran vida als carrers del centre de la ciutat, ambientats especialment per a
l’ocasió, on els
visitants conviuran amb artesans, nobles, guerrers,
marginats...
Els espectacles i actors d’aquesta edició es renoven. Els quatre espectacles
centrals seran diferents, i s’inspiren en moments històrics viscuts a la ciutat:
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 l’arribada de la Llum.
També hi ha novetats en els altres escenaris, amb nous espectacles: El gorg
blau (del grup Picarol, Cascavell i Esclop de l’Esbart Manresà), Units per la
Llum (del grup de Dansa Cor de Catalunya), Vora el mar (de la Cia. Chiffleur),
Romanç (del Casal Familiar Recreatiu), La preuada aigua (del grup Teatre Jove
del Barri Vell), El plat de fusta (del Casal Social del Sord de Manresa), Bruts e
folls (del collectiu Jueus de l’Aixada del Casal Cultural Dansaires Manresans),
Hijicos presiados (de la secció infantil del collectiu Jueus de l’Aixada del Casal
Cultural Dansaires Manresans), Mortis causa –perseguits per la inquisició (dels
Ministrers de l’Aixada) i Mort al cerimoniós (del grup de teatre l’Espantall). Fora
dels escenaris, s’amplia el número d’accions i grups itinerants.
Es comptarà amb la participació del grup de teatre Excalibur, companyia
especialitzada en espectacles de cavallers, lluites, torneigs..., amb especialistes
que dominen nombroses tècniques i armes. Excalibur farà dos espectacles de
lluites a la plaça del Milcentenari i participarà als seguicis.
La taula de coordinació artística vetlla per la qualitat dels espectacles i
supervisa la tasca de les entitats (a nivell artístic). A més a més, s’ha
encarregat de l’elaboració dels guions per als nous espectacles centrals, i
assessorar els actors que interpretaran els personatges centrals.
Durant el cap de setmana de Fira, es podran visitar edificis medievals, com el
Carrer del Balç, on hi haurà l’exposició “les Navas de Tolosa i la desfeta de
Muret”, o la torre de Sobrerroca, que s’ambienta per a l’ocasió i on es podrà
visitar una exposició teatralitzada sobre la vida dels cavallers, amb armes,
material de la vida quotidiana i alguns instruments quirúrgics. I a l’església
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del Carme es presentarà un renovat Misteri de la Llum, que s’enriqueix amb
l’aportació de la direcció musical de Lluís Arquijo.

LA IMATGE
El protagonista de la imatge de la Fira de l’Aixada
2014 és el cec, figurant que participa cada any en la
Fira i que, des de la foscor, incita l’espectador a
observar la zona dels ulls, missatge de la llum fent
una referència descriptiva a la festa manresana.
Al fons, un element típicament manresà: una paret
de la Basílica de la Seu, on s’entreveu una marca de
picapedrer, referència a un dels oficis de la ciutat
en època medieval.
La composició del cartell manté la marca de la Fira, amb un antic escut
manresà i l’estil tradicional que defineix.
La imatge ha estat creada per Anna Martí a partir de fotografies de Genís Sáez.
L’actor és Lluc Baldasano, de la companyia Ben Grillats.
Anna Martí va estudiar Arts aplicades en l’especialitat de disseny gràfic a
l’escola Llotja de Barcelona. Compagina la seva tasca freelance amb la
docència a l’Escola d’Art de Manresa.
Genís Sáez és fotògraf, pertany a l’associació Foto Art Manresa, i ha collaborat
amb les seves fotografies en diverses exposicions i publicacions.

NOVETATS 2014
Espectacles:
Espectacles centrals
Des de l’inici de la Fira de l’Aixada, les recreacions de l’entrada del Bisbe i el
Rei han estat l’eix temàtic. Enguany, es renoven i s’inspiren en diferents fets
històrics, adquirint una nova dimensió i afegint-hi un valor cronològic que
facilitarà la seva comprensió. A més a més, les quatre accions són del tot
diferents.
Dissabte al matí es produirà l’entrada del Bisbe a la ciutat. Des de l’agost de
l’any 1339, quan els síndics manresans Ramon d’Iglesias, Bernat de Sallent i
Ramon Corb es van entrevistar amb el rei, que els va concedir el dret a
construir la sèquia, es van produir litigis per part del bisbe de Vic en contra de
la construcció, als quals s’hi van sumar tota una cadena de sabotatges a les
obres, que desembocaren en l’Entredit a la ciutat de Manresa i l’excomunió
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dels treballadors de la sèquia i els consellers de la ciutat per part del bisbe,
l’abril de 1341. Aquests fets són els que es
recrearan en aquesta acció.
Dissabte a la tarda, es recrearà el moment
en el qual el rei Pere III i la reina Maria
de Navarra visiten la ciutat el 1344.
Diumenge al matí, l’acció farà referència a
la marxa dels reis després de passar la nit
a la ciutat, amb un seguit d’actes de
comiat.
L’acció de diumenge a la tarda farà
referència al moment històric que es
commemora a la Festa de la Llum, el dia 21
de febrer de 1345, l’arribada de la Llum
que va interpretar-se com un senyal diví
per a finalitzar les obres de la sèquia.
Altres espectacles i accions:

El Gorg Blau: A càrrec dels grups Picarol,
Cascavell i Esclop de l’Esbart Manresà.
L’acció se situa fa un grapat d’anys quan,
en plena celebració de la Festa de la Llum,
un grup de nens i nenes manresans
s’escapen a visitar el Gorg Blau, un indret
emblemàtic de la Manresa natural, on coneixeran unes criatures màgiques. El
text i la dansa conflueixen per narrar aquesta història. L’autor del conte escrit
en el què es basa l’acció és Toni Guitart Sensada.
Units per la Llum: Nou espectacle del Grup Picarol i Cascavell de l’Esbart
Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Mentre el poble feineja, sumit en
la tristor de la realitat en la que viuen, una veu dolça com la d’un àngel, els
recitarà els goigs de la Misteriosa Llum i els farà partícips de la seva joia. La
música i la dansa formen part de l’acció, i acompanyaran l’alegria d’un poble
que, poc a poc, es farà el seu propi miracle.
Vora el mar: De la Cia. Chiffeur, és un espectacle ple de dansa, circ,
acrobàcies i teatre. Parla de l’amor que tenen els artistes a l’hora de crear la
peça, vora el mar de Cotlliure, donant importància a la comunicació i la
multidisciplinarietat de l’art.
Romanç: A càrrec del Casal Familiar Recreatiu –que assumeix per primera
vegada un espectacle en solitari. Combinació d’acció teatral amb música,
sense text i però sense entrar al món de la dansa. Explicació d’un romanç, un
conte, a través d’un espectacle eminentment visual, on les accions i el
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moviment són els protagonistes i la música aporta el to i el registre a la
història, més proper al drama que a l’habitual comèdia. Romanç explica una
traïció amorosa que desemboca en un enfrontament entre el Poble i l’Església,
en el context d’una Manresa descontenta amb l’actitud del Bisbe i l’Església
respecte la construcció de la nova sèquia. La banda sonora és composta per
temes d’Hesperion XXI, Clemencic Consort, Berros de la Cort i Alonso
Mudarra.
La preuada aigua: Escrita per Albert Casas i interpretada pel grup Teatre Jove
del Barri Vell, és un recull de tres rondalles amb un eix que hi dóna
continuïtat.
-

La preuada aigua: Quina calor, quina sequera, que ens treu de
polleguera; Manresa està malalta per culpa de les temperatures
altes.

-

L’Agulla: Aigües del Llobregat ja són a la ciutat, ara cal buscar un
bon nom pel llac.

-

Aquagulla: L’aigua arriba sense parar i un dilema ens ha plantejat,
què en fem de les aigües que en ve de sobrat?

El plat de fusta: A càrrec del Casal Social del Sord de Manresa i comarques,
és una petita farsa basada en el conte del mateix nom i que parla de que tal
faràs, tal trobaràs, mentre aprenem la llengua dels signes.
Bruts e folls: Estrena de l’espectacle, a càrrec del collectiu Jueus de l’Aixada
del Casal Cultural Dansaires Manresans. Acció basada en els costums de la
majoria cristiana de l’època, passats pel sedàs còmic de la minoria jueva; una
acció estripada i còmica, amb cantarelles, consignes i arengues.
Hijicos presiados: Nou espectacle de la secció infantil del collectiu Jueus de
l’Aixada del Casal Cultural Dansaires Manresans. A partir d’una cantarella per
incitar a llevar-se cada dia al matí a la quitxalla, es posen en escena danses,
poesia, jocs i rialles.
Mortis causa – perseguits per la inquisició: Espectacle musical itinerant a
càrrec dels Ministrers de l’Aixada. Uns músics arriben a la ciutat interpretant
música profana i ballable, condemnada per l’Església i perseguida per la Santa
Inquisició, que la considera obra del Maligne.
Mort al cerimoniós: A càrrec del grup de teatre l’Espantall, que representa
una evolució del Camí del Sirvensis. Es tracta d’un espectacle itinerant,
pensat per a grups d’entre vint-i-cinc i trenta persones, amb sortida de la
Plaça de les 7 fogueres. El preu de la visita, que transcorre parcialment pel
camí dels Corrals, és de 4 €, i per a més informació i inscripcions caldrà
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dirigir-se a l’entrada del claustre de la Seu.
El Misteri de la Llum s’enriqueix en el seu vessant musical. Lluís Arquijo
s’incorpora a la direcció musical, aportant-ne un valor afegit. Des de fa uns
dies està treballant per assolir una interpretació musical amb caràcter, que
farà créixer amb tota la seva força les partitures de Manel Camp i Jordi Badia.
Concert de cant coral: interpretació de músiques del Llibre Vermell de
Montserrat. Es recupera el concert, que tindrà lloc a les 18.00 h, a l’interior
de la basílica de la Seu. La interpretació serà a càrrec de la Capella de Música
de la Seu, la Coral Juvenil de Sant Bartomeu de Casserres, la Coral Sant
Bartomeu de Casserres, el Cor Xera de Moià, el Quartet 76 i el Grup de Teatre
el Teió. L’entrada és gratuïta.
Ampliació de grups itinerants: Durant tot el cap de setmana, diferents grups
oferiran accions per tot el recinte de la Fira. Els grups participants són: Ben
Grillats, Collectiu de Jueus de l’Aixada del Casal Cultural Dansaires
Manresans, Cia. Chiffleur, Guàrdies de la Ciutat de l’Associació Recreativa
Armats de Manresa, Guàrdies del Rei de la colla Gegants i Grallers del Xup i
de la colla castellera Tirallongues de Manresa, Tabalers i Histrions de Xàldiga
taller de festes, Farsants universals d’arreu i d’enlloc, grup de teatre
l’Espantall, colla castellera Tirallongues de Manresa, Consellers i Prohoms de
la Ciutat a càrrec del Grup escènic Nostra Llar del Casal Parroquial del Poble
Nou, grup Moravians de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages i
Ministrers de l’Aixada.
Cal destacar la presència d’un cobrador que voltarà per la Fira acompanyat de
tota una colla de miserables, a càrrec de Ben Grillats, i diferents caricatures
animals que donaran una nova mirada cap el personatge dels histrions, a
càrrec de Histrions de Manresa de Xàldiga, taller de festes.
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Colles geganteres convidades
Com cada any, els Geganters de Manresa conviden diferents parelles de
gegants a participar en la Fira. Enguany, els convidats són els gegants de
Montblanc i els de les Borges Blanques.
Els gegants de Montblanc són Pere Berenguer de Vilafranca i Arsenda, que
representen els primers veguers de Montblanc i fundadors de la vila l’any 1163
i serien representatius del seu passat medieval.
Els gegants de les Borges Blanques són Ramon Berenguer IV i na Peronella, i
també representen dos personatges històrics d’època medieval.
Les dues colles geganteres representaran, només diumenge, Petites històries
gegants, a les 11.30 i les 17.30, a la plaça Europa.

Aixada infantil. Nous espais i tallers
El públic familiar trobarà les activitats centrades en tres espais concrets: el
parc de la Seu, la plaça Milcentenari i la plana de l’Om, d’11.00 a 14.00 i de
16.00 a 19.00 h.
Al Parc de la Seu hi haurà jocs, tallers i demostracions:
-

Tir amb arc en un campament medieval. Preu: 2 €

-

Puzle de vitralls. Activitat gratuïta

-

Carrusel: amb figures tallades en fusta i accionat de forma manual.
Preu: 2,50 €

-

Medievalia: jocs d’habilitat, força i entreteniment, de grans
dimensions i ambientats en el món medieval. Preu: 2 € (mig dia de
joc)

-

Taller de màgia. Activitat gratuïta

-

Construcció d’un castell. Activitat gratuïta

A la plaça Milcentenari hi haurà diferents atraccions i jocs:
-

Carrusel mitològic: viatge sobre animals mitològics, en un carrusel
accionat per una màquina de pedals. Preu: 2,50 €

-

El dragó: els infants podran pujar damunt d’aquesta criatura
mitològica i llegendària. Preu: 2,50 €

-

Passeig en poni: a càrrec del Club Escola Hípica Tàrrega. Preu: 3 €

-

Vestiàlia. Botiga-taller artesà de vestits i andròmines medievals, on
els participants trobaran tot allò necessari per a convertir-se en un
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personatge medieval (escuts, espases, vestits...). A càrrec de Gest
Lúdic l’Obrador. Preu: entre 2,50 i 5 €
-

El cavaller medieval: els participants podran demostrar que són
grans cavallers medievals,demostrant la seva destresa en les anelles,
l’estaferm, el tir amb arc o la baqueta. Activitat gratuïta, amb la
collaboració del Grup de teatre Minairons de Sant Joan de
Vilatorrada.

-

Estirapicallança!, conjunt de jocs on s’ha d’actuar amb habilitat i
enginy. Activitat gratuïta, a càrrec de Gest Lúdic l’Obrador.

A la Plana de l’Om hi haurà tallers (tots gratuïts):
-

Malabars: jocs d’habilitat i destresa, a càrrec de Professional History

-

Picapedrer: gravat en sotarrelleu de l’inicial del nom del participant,
sota la supervisió d’un artesà picapedrer (activitat adreçada a nens i
nenes d’entre 5 i 14 anys), a càrrec de Pedres Peña

-

Modelatge: creació d’una gàrgola de la Seu amb terracota, a càrrec
de Francesc Such. Només dissabte

-

Joieria: creació d’una joia, a càrrec de Laia Revuelto. Només
diumenge.

Canvis en els
Milcentenari

espais:

Plana

de

l’Om,

Muralla,

plaça

Es renoven substancialment els espais de la Plana de l’Om, la Muralla i la
plaça Milcentenari, amb la incorporació de nous tallers i demostracions i el
trasllat i ampliació de parades del mercat.
A la plaça Milcentenari aquest any no s’hi installarà l’espai de justes, fet que
permet l’ampliació de l’espai de la taverna medieval i que s’ampliï l’espai
disponible per a diferents activitats de l’Aixada Infantil. Serà l’espai on la
companyia de teatre Excalibur farà
dos
espectacles
de
lluites,
i
l’associació d’Esgrima Antiga de
Santpedor farà exhibicions de lluites
d’esgrima antiga, tallers de danses
medievals d’arreu del món i diferents
espectacles en l’escenari.
La plaça Milcenteneri també és el
punt de sortida de la processó de la
Gàrgola, que passa per diferents
carrers i places fins arribar a la Foto: www.excaliburteatre.com
façana de l’església del Carme, on es
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representarà, com ja és habitual, el Misteri de la Llum.
La Plana de l’Om s’estrena com a espai escènic. S’hi duran a terme diverses
accions i serà també un espai de tallers i demostracions d’oficis. El visitant
podrà observar. A més a més, serà un espai de demostració de diferents oficis:
retauler, forjador, tallista, ceramista i vitraller, a càrrec d’artesans
especialitzats que en alguns casos també realitzaran tallers per als més
menuts.
La Muralla amplia el número de parades, i passa de tenir-ne sis en anys
anteriors a les setze que tindrà aquest any. A més a més, la seva distribució
també serà diferent, i es formarà un pasadís amb parades a banda i banda.

Renovació dels actors
Els actors i actrius que representen els protagonistes centrals es renoven
periòdicament. En aquesta edició, a més, se n’incorporen de nous, coincidint
amb la creació de nous espectacles.
Els actors escollits aquest any són:
-

Rei: Eduard Plaza

-

Reina: Esther Codina

-

Bisbe: Àngel Monpó

-

Jaume Desfar: Lluís Barrera

-

Ramon d’Iglesies: Sergi Gamisans

-

Degà: Àlex Gómez

-

Tinet: Climent Ribera

-

Mare: Irene Mas

COORDINACIÓ ARTÍSTICA
La taula de coordinació artística s’encarrega de coordinar i dirigir els treballs
artístics de la Fira durant tot l’any. És formada per Antoni Fornells, Ivan
Padilla, Mireia Cirera, Sara Manzano i Tàtels Pérez, tots ells amb una àmplia
formació en el món de l’espectacle i coneixement de l a Fira de l’Aixada, en la
qual han participat com a actors i coordinadors en diverses edicions.
Els coordinadors artístics aquest any també s’han encarregat d’elaborar els
guions pels nous espectacles.
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ESPAIS PATRIMONIALS, VISITES I EXPOSICIONS
-

Exposició teatralitzada sobre la vida dels cavallers medievals, a la torre
Sobrerroca. S’hi podran veure armes, instruments quirúrgics i material
de la vida quotidiana d’un castell a l’època medieval.
Dissabte i diumenge, d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h.
Preu de l’entrada: 2 €. Els menors de 8 anys tindran entrada gratuïta
(un menor per adult)
A càrrec de Professional History

-

Centre d’Interpretació del carrer del Balç
Exposició “les Navas de Tolosa i la desfeta de Muret”, a càrrec d’Alma
Cubrae
Oberta dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h
Preu de l’entrada: 5 € (visita al centre d’interpretació i l’exposició); 3 €
(visita a l’exposició i al carrer del Balç)
Organitza: Centre d’interpretació medieval del carrer del Balç

-

Atreveix-te a construir la Sèquia i a fer de Pere III
Dissabte i diumenge, d’11.00 a 13.00 h
Activitat gratuïta, dirigida a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Parc de la Sèquia

-

Visites teatralitzades a la coberta de la Seu, amb en Berenguer de
Montagut.
Dissabte i diumenge, de 11.30 a 14.00 h
Preu de la visita: 3 €
Organitza: Cia. Cactus i parròquia de la Seu

-

Museu Comarcal de Manresa
Jornada de portes obertes, dissabte de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00
h, i diumenge de 10.00 a 14.00 h
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DONACIÓ DE SANG
Dissabte, a la plaça Sant Domènec, el Banc de Sang i Teixits installarà un
punt de donació de sang, que estarà obert de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a
21.00h

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Es convoca un concurs de fotografia a través de les xarxes socials Twitter i
Instagram. Aquest concurs consisteix en la publicació en aquestes xarxes
d’imatges preses a través de dispositius mòbils. Els concursants hauran de
penjar les seves fotografies d’espais, personatges, detalls... a l’entorn dels
espais de la Fira i compartir-les amb el hastag #ConcursAixada.
Per a participar, només hi ha dos requisits: cal que el participant sigui usuari
d’alguna de les xarxes esmentades, i la imatge ha d’estar capturada, editada i
publicada amb dispositius mòbils.
El concurs compta amb la collaboració de Cafè teatre la Peixera, restaurant el
Traster, restaurant G. Veigé i restaurant Txus, i les bases es poden consultar
a la pàgina web www.aixada.cat

VENDA PRODUCTES DE L’AIXADA:
Els visitants podran comprar diferents productes creats específicament per la
Fira en diferents establiments:
-

Pa de l’Aixada: a la parada del Forn de Cabrianes de la plaça Major i a
les fleques del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona.

-

Cervesa de l’Aixada: a restaurants distribuïdors.

-

Sirvensis: a la parada de la botiga Puigbertran, al carrer Sobrerroca, 2
(preu: 3 €)

ALTRES:
Punts d’informació
Oficina de Turisme de Manresa: plaça Major, 10. Dissabte i diumenge, de
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h (telèfon: 938784090)
Quiosc de l’Arpa: plaça Fius i Palà. Dissabte i diumenge, d’11.00 a 14.00 i de
16.00 a 20.00 h.
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Plaça d’Europa/Infants: divendres de 16.00 a 21.30 (informació per a
paradistes), dissabte de 7.30 a 21.00 i diumenge de 9.30 a 21.00 h.
Centre d’interpretació del Carrer del Balç: dissabte i diumenge de 10.00 a
14.00 i de 16.00 a 20.00 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.

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

Afectació de carrers
El dia 21 de febrer, amb motiu dels treballs de muntatge de la fira i collocació
de
parades, estarà prohibit l’estacionament de vehicles a la plaça
Milcentenari, davant l’església del Carme i al carrer Joc de la Pilota.
La circulació de vehicles pel sector de la Fira restarà tallada des de les 15.00 h
del dia 21, i els dies 22 i 23 de febrer, des de les 10.00 fins les 22.00 h, a
l’alçada de:
-

Muralla del Carme (a partir del mercat del Puigmercadal)

-

Carretera de Vic amb carrer Infants

-

Carrer de Santa Llúcia amb plaça Sant Ignasi

-

Plaça Hospital

-

Carrer Pedregar amb plaça Pedregar

A partir de les 22.00 h es permetrà la circulació pels itineraris següents:
- Carrer Sant Andreu, carrer Sobrerroca, Passatge Amics, carrer del Carme
sentit plaça Infants i Puigterrà de Dalt.
- Carrer Santa Llúcia, carrer Vallfonollosa
Els carrers interiors afectats per la Fira que quedaran tallats a la circulació els
dies 22 i 23 de febrer seran els següents:
-

Carrer Cap del Rec

-

Muralla del Carme (des de la carretera de Vic/Muralla fins a la plaça
Infants)

-

Plaça del Carme
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-

Baixada del Carme

-

Plaça Milcentenari

-

Plaça Sant Ignasi Malalt

-

Carrer Pedregar

-

Carrer Sant Miquel

-

Baixada de la Seu

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
collaboració del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos
d’Esquadra, de Creu Roja, de la Policia Local i de Protecció Civil.
Coordinació artística i nous guions: Antoni Fornells, Ivan Padilla, Mireia
Cirera, Sara Manzano, i Tàtels Pérez.
Autor de La preuada aigua: Albert Casas
Autor de El gorg blau: Toni Guitart Sensada
Disseny gràfic: Anna Martí
Fotografies: Genís Sáez
Illustracions: Roser Vilaró
Maquillatge: Equip de maquillatge Lolita Rovira, amb la collaboració
d’alumnes de l’Institut Guillem Catà
Vestuari: Mª Jesús Isart (la Disfressa)

Difusió
Es farà difusió conjunta dels programes de la Festa de la Llum i la Fira de
l’Aixada. S’editaran 45.000 programes , de format A5 tancat i A4 obert, que
començaran a distribuir-se a partir del 7 de febrer.
També s’editaran 10.000 programes específics de la Fira de l’Aixada, amb
informació més completa, dades d’interès i plànol d’ubicació.
Es collocaran tres pancartes a les entrades de la ciutat, on hi haurà la imatge
de la Festa de la Llum, la Fira de l’Aixada i la Transèquia. A més, també hi ha
installades 150 banderoles en diferents faroles de la ciutat, per a donar a
conèixer a la població i els visitants el desenvolupament d’aquests
esdeveniments.
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Aixada 2.0
Hi haurà un codi QR tant al programa com a la resta
de difusió, a través del qual es podrà accedir a la
informació de la Fira, que també es pot consultar a les
pàgines
web
www.aixada.cat
,
www.manresaturisme.cat i www.festadelallum.cat
La Fira de l’Aixada també serà present a diferents
xarxes socials, i disposa de perfil tant a facebook com a
twitter. A través d’aquestes xarxes es podrà fer un
seguiment de la Fira i estar informat permanentment
del que estigui passant.

Parades
Un dels eixos de la Fira són les parades. El nombre de parades es manté
estable respecte altres anys, amb un petit augment degut a l’ampliació de la
Muralla.
Durant el període d’inscripció s’han tramitat 406 sollicituds, de les quals
s’han acceptat un total de 205 parades. El sector més representat és el de
l’artesania, amb parades de bijuteria, roba, vidre, objectes de fusta..., seguit
del de l’alimentació, amb embotits, formatges, pa i coques, vi, mel... I, encara
que menys nombrosa proporcionalment, també cal destacar la presència de
comerciants i entitats locals.
El 95% dels paradistes participants en l’edició 2013
van manifestar la seva voluntat de tornar aquest any.
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FITXA TÈCNICA
Nom

Fira de l’Aixada

Edició

17a

Data

22 i 23 de febrer de 2014

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
205

Total parades
Tipus de parades

Organització

Ajuntament de Manresa i Associació Manresa de
Festa

Contacte de premsa

comunicacio@ajmanresa.cat
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PATROCINI
Cafè Crem continua el seu compromís amb la Fira convertint-se, un any més,
en el seu patrocinador oficial. Aquesta collaboració, juntament amb
l’esponsorització de Parc de la Sèquia i CatalunyaCaixa, permet el
desenvolupament de la Fira, alhora que fa palesa la voluntat de collaborar en
aquest esdeveniment cultural.
Dins d’aquesta collaboració, Cafè Crem installarà una carpa a la plaça Sant
Domènec durant la Fira, on es podran degustar els seus productes.

AGRAÏMENTS
La Fira de l’Aixada és possible gràcies a l’esforç de les entitats participants,
que donen singularitat a l’esdeveniment, i dels ciutadans i ciutadanes de
Manresa, que hi collaboren en el seu desenvolupament.
Així mateix, l’organització agraeix la collaboració de:
-

Alberg del Carme

-

Associació Misteriosa Llum

-

Cafè Crem

-

CatalunyaCaixa

-

Centre d’Interpretació del carrer del Balç

-

CEIP Pare Algué

-

Cervesa Guineu

-

Colla sardaniste Dintre el Bosc

-

Conservatori Municipal de Música de Manresa

-

Coral Eswèrtia

-

Gremi de Flequers de la Província de Barcelona

-

La Disfressa

-

Museu Comarcal de Manresa

-

Oficina de Turisme

-

Parc de la Sèquia

-

Parròquia del Carme

-

Parròquia de la Seu
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-

Bombers de la Generalitat de Catalunya

-

Creu Roja

-

Mossos d’Esquadra

-

Policia local

-

Protecció civil de Manresa

Entitats i grups actuants:
-

Alumnes del Conservatori Municipal de Música

-

Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa

-

Associació d’Esgrima Antiga de Santpedor

-

Associació per la Dansa Estudi Folk

-

Associació Tradiball Endansa

-

Casal Familiar Recreatiu

-

Camerata Bacasis

-

Capella de música de la Seu

-

Casal de Sords de Manresa i comarca

-

Cia. Chiffleur

-

Collectiu Jueus de l’Aixada del Casal Cultural Dansaires Manresans

-

Colla Castellera Tirallongues i Grallers

-

Colla de Gegants i Grallers del Xup

-

Companyia Ben Grillats

-

Coral Juvenil de Sant Bartomeu de Caserres

-

Cor Xera de Moià

-

Coral Eswèrtia

-

Coral Font del Fil

-

Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

-

Excalibur Teatre

-

Farsants universals d’arreu i d’enlloc

-

Flautes dels Armats

-

Geganters de Manresa

-

Geganters de Montblanc
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-

Geganters de les Borges Blanques

-

Grup de Dansa Cor de Catalunya

-

Grup de Dansa Lliure Malkovsky

-

Grup escènic Nostra Llar del Casal parroquial del Poble Nou

-

Grup teatral l’Espantall

-

Grup de teatre el Teló

-

Komando Poble Nou

-

Ministrers de l’Aixada

-

Quartet 76

-

Tir amb arc Vall Llobera

-

Teatre Jove Barri Vell

-

Teatre la Renaixença

-

Xàldiga taller de festes
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