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BONA FESTA MAJOR

Benvolguts manlleuencs i manlleuenques, estem a les portes de la Festa Major i vull aprofitar per desitjar-
vos a tots plegats una bona festa i, també, que passeu un bon estiu. Com cada any, aquests dies d’agost 
seran de retrobada, de participació i, sobretot, de gresca i de gaudi. Aprofitaré també aquestes línies per 

agrair el treball entusiasta d’entitats i col·lectius en la preparació de la Festa Major, una de les claus perquè 
cada any sigui un èxit rotund i que es converteixi en una cita imprescindible i de referència per als ciutadans 
de la nostra ciutat i també de les localitats veïnes.

La Festa Major d’enguany també ens ha de servir per agafar forces davant els grans reptes que es presenten 
abans d’acabar l’any, que han de marcar el futur del nostre país i, evidentment, de la nostra ciutat. Tots plegats 
haurem de saber estar a l’altura d’aquest moment apassionant i decisiu, i estem convençuts que ens en 
sortirem.

Molt bona Festa Major, molt bona Fes-te Jove i molt bona Festa del Serpent!

Pere Prat Boix

Alcalde
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COMENÇA LA FESTA

Arriba l’agost i comença la festa. Es tracta d’un d’aquells moments de l’any que tots plegats ens aboquem 
al carrer, per passejar, ballar i respirar la brisa festiva.  La Festa Major de Manlleu és un referent de les 
festivitats de la comarca i sobretot amb la Festa del Serpent, una cita imprescindible per a moltíssima 

gent. Estem convençuts que enguany gaudirem una vegada més d’una Festa Major fantàstica. L’Anna Piella, 
un referent de l’educació de Manlleu i una persona implicada en nombroses entitats,  en serà la nostra 
pregonera. I apostarem novament pel talent artístic local. Un seguit de guitarristes manlleuencs ens oferiran 
unmenage a quatre musical als jardins de Can Puget, i alhora tindrem l’oportunitat d’escoltar Guillem Roma, un 
altre artista fantàstic, o de veure en escena Xevi Boada, actor manlleuenc reconegudíssim.No hi faltarà tampoc 
la històrica Orquestra Maravella, les havaneres, les sardanes, el tradicional Bicibarris, els espectacles infantils, 
el vermut de Festa Major, el concert multitudinari dels Pets...i, evidentment, la Festa del Serpent. Tot plegat, un 
cartell ben atractiu per gaudir i participar de cadascuna de les activitats.

Bona Festa Major a tots i a totes!

Àlex Garrido Serra

1r tinent d’alcalde i regidor de Cultura

Edita: 

Descarrega 
la teva revista a:
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Dimarts 12

18 h CERCAVILA de GEGANTS i CAPGROSSOS acom-
panyats pel grup LOS LABRADORES.
Sortida: davant de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.
Arribada: plaça Fra Bernadí.
La Colla Gegantera i Grallera de Manlleu, un any més, 
enceta la Festa Major amb un recorregut que comença 
a davant del CAP Manlleu i acaba a la plaça Fra Bernadí 
acompanyada pel grup LOS LABRADORES, companyia de 
música i animació i molt més que una xaranga !!

FOTOS: GEGANTS CERCAVILA

20 h PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec d’Anna Piella 
i Cros,  llicenciada en Filologia Romànica, secció Hispàni-
ques, als jardins de Can Puget.
L’acte serà interpretat en llengua de signes 
catalana en col·laboració amb l’Agrupació de 
Sords de Vic i Comarca.
 

I seguidament, RETALLS MUSICALS a càrrec de Marta 
Roma, cello i Coloma  Bertran, violí.
Les dues artistes interpretaran peces i ritmes musicals i 
compartiran moments màgics a tocar dels assistents. Bona 
música, de prop i a la fresca.

MANLLEU
FESTA MAJOR 2014
Actes del 12 al 17 d’agost



Dimecres 13

18.30 h ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de la cia. Pep 
López i sopars de duro, amb l’espectacle “Puja aquí dalt i 
balla”, al passeig del Ter (zona embarcador).
És un espectacle de música i festa plantejat sempre sobre 
la participació directe seguint les directrius marcades des 
de l’escenari i que pretén divertir al públic infantil jugant 
amb la improvisació de cada moment.
Edat recomanada: públic familiar

21.30 h ESPECTACLE MUSICAL: MÉNAGE À QUATRE, 
als jardins de Can Puget.
4 guitarristes manlleuencs, 4 mirades de l’instrument.
Ramon Dordal, Joan Ramon Puntí, Joaquim Salinas i Edgar 
Vila. Amb col·laboracions especials!
Concert de quatre guitarristes manlleuencs, que ens 
oferiran diferents peces dels seus repertoris, en solitari i en 
grup. Passant pels diferents estils que han conformat les 
seves personalitats musicals.
Import de l’entrada: 5€
Venda d’entrades anticipades: Can Puget-Casa de Cultura. 
Pl. de Dalt Vila, 1 3a planta 93 851 5593 (matins)
Entrada gratuïta: menors de 12 anys
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Dijous 14

9.30 h Passejada per La Devesa i lectura de la Lle-
genda del Serpent
Sortida: passeig del Ter (zona embarcador).
Es convida a tota la població a passejar pels voltants de 
la Devesa, indret on vivia el Serpent. És una oportunitat 
immillorable per tal de conèixer aquest entorn i reviure els 
paisatges de la llegenda. A la Devesa es farà la lectura de 
la història.

17 h El Serpent dels Menuts: tallers, activitats i es-
pectacle de titelles de la Llegenda del Serpent, al pas-
seig del Ter (zona embarcador).

A la tarda els protagonistes són els més menuts. A partir de 
les 5 de la tarda, a la zona de l’Embarcador del Ter s’inicien 
tallers diferents. D’una banda, els específics de la festa per 
fer manualitats a partir de material reciclat, confeccionar 
disfresses o elaborar instruments musicals i, de l’altra, els 
propis d’entitats per aprendre a alçar castells, ballar amb 
els gegants o tocar tabals i anar amb xanques.

19 h Representació de “La llegenda del Serpent de 
Manlleu” i fi de festa del Serpent dels menuts.

8
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22 h Aparició del Serpent i inici de l’espectacle Músi-
ca, corredisses, danses, gresca, foc, crits..., al passeig 
del Ter (zona embarcador).
Els ciutadans i ciutadanes s’apleguen per fer sortir el Serpent 
al carrer, per fer-lo passejar, per donar-li l’oportunitat de 
tornar a empaitar el poble, d’espantar-lo i perquè tothom 
celebri dansant la recuperació del diamant.

Fi de festa amb ELS PETS, a la plaça Fra Bernadí. Pre-
sentació del nou disc “l’àrea petita”. Amb “L’àrea petita” 
Els Pets s’espolsen del damunt un silenci voluntari de tres 
anys i ho fan amb un disc que aposta rotundament per una 
voluntat de girar full i mirar endavant. I és que amb aquest 
nou disc el grup de Constantí ha decidit redefinir el seu so 
sense perdre la essència que els ha fet ser probablement 
l’únic grup veterà encara vigent per les noves generacions.

F

I seguidament EL SALT DEL DIAMANT!

Divendres 15

10 h 37a edició CURSA ATLÈTICA POPULAR FESTA 
MAJOR 
Cursa sènior 5 km i curses infantils 
Sortida i arribada: plaça Fra Bernadí
La Cursa Atlètica de la Festa Major arriba a la seva 37a 
edició. Aquesta cursa és de les més antigues d´Osona i es 
celebra sense interrupcions des de finals dels anys 70, amb 
una participació molt consolidada d´entre 200 i 300 atletes.
Les inscripcions a aquesta cursa són gratuïtes i es fan per 
internet www.olimpicmanlleu.com i una estona abans al 
mateix lloc de la sortida.
L’organització de la Cursa atlètica de Festa Major va a 
càrrec del Club Olímpic Manlleu.
Amb la col·laboració de CAPRABO

12 h OFICI DE FESTA MAJOR, presidirà el Dr. Josep Cas-
tanyé, rector de Rupit i Pruit, a l’església de Santa Maria 
de Manlleu.

13 h CONCERT-VERMUT a càrrec de BETZUCA, amb 
l’espectacle “El Cuplet Català”, a la plaça Quintana.
Carol Duran: violí i veu i Núria Lozano: acordió diatònic i veu.
Un concert que recrea l’ambient càlid i proper del món del 
cuplet recorrent les versions més picants dels cuplets del 
Papitu fins a èxits rotunds com van ser Les Caramelles o 
Els Tres Tombs.
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18 h ACTUACIÓ CASTELLERA a càrrec de les colles 
NYERROS DE LA PLANA DE MANLLEU i MINYONS DE 
L’ARBOÇ, a la plaça Fra Bernadí.
La Colla Castellera Nyerros de la Plana, formada el 1998 
i amb seu a Manlleu, és un referent a la Festa Major de 
Manlleu i ha esdevingut una tradició els últims anys. Aquest 
any es comptarà també amb la participació de la Colla 
Castellera Els Minyons de l’Arboç (Baix Penedès) colla 
formada l’any 2002, que és hereva de la colla fundada l’any 
1958.
El fet casteller ha aconseguit una gran acceptació i un 
alt valor simbòlic dins la societat catalana, així com el 
reconeixement internacional com a Patrimoni Cultural de la 
Humanitat.

19 h FUTBOL Trofeu Ajuntament de Manlleu: AEC 
MANLLEU i LA SELECCIÓ CATALANA UEFA AMATEUR, 
al Camp municipal d’Esports.
Amb motiu dels cents anys del primer partit jugat a la ciutat 
de Manlleu.

20 h HAVANERES a càrrec del grup BERGANTÍ, a la 
plaça Fra Bernadí.
El grup Bergantí es va crear la tardor de l’any 1982. Han 
actuat a la popular cantada d’havaneres de Calella de 
Palafrugell i també amb motiu de la celebració del 150 
aniversari de la fundació de la Societat de Beneficència de 
Naturals de Catalunya a la Ciutat de l’Havana, Cuba.
El grup Bergantí ha realitzat més de 1600 actuacions, dins 
les festes que s’organitzen en les diverses contrades dels 
Països Catalans.

21.30 h ESPECTACLE TEATRAL, a l’espai Rusiñol.
EL PISET. Malus modus vivendi.
A càrrec de la cia. Doctortoquemetoda amb el suport de 
CorCia Teatre.
Actors: Jordi Arqués, Xavier Boada i Marta Parramon
Direcció: Joan Roura
Obra no recomanada per a menors de 14 anys
La Irene, en Felip i l’Emmanuelle no només comparteixen 
un espai comú, també són companys en una surrealista 
aventura quotidiana que esdevé una bogeria constant. El 
retorn al precari modus vivendi de joventut, a certa edat pot 
esdevenir patètic, més encara si la situació està forçada per 
una dramàtica realitat.
En definitiva, esteu a punt de veure un retrat de la vida 
mateixa on la comèdia es menja el drama i el drama es 
menja la comèdia.
Import de l’entrada: 16€
Venda d’entrades anticipades: Can Puget-Casa de Cultura. 
Pl. de Dalt Vila, 1 3a planta 93 851 5593 (matins), Museu 
del Ter 93 851 5176 i Llibreria Jordà 93 851 3804.
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22 h CONCERT a càrrec del grup N’GAI N’GAI, a la plaça 
Fra Bernadí.
N’Gai n’Gai, una de les bandes pioneres del pop-rock 
en català torna a l’actualitat després d’un llarg període 
de silenci discogràfic, durant el qual, però, no han deixat 
d’oferir actuacions. El seu nou disc es titula “Revenant”, una 
paraula que en la literatura vampírica serveix per designar 
a un no mort, a aquell que retorna de la tomba, en un clar 
simbolisme del retorn de la banda que alguns ja donaven 
per enterrada.

A la mitja part del concert, “mapping a la façana de 
l’Ajuntament”, espectacle audiovisual de llum, mú-
sica i color.

23.30 h CONCERT a càrrec de GUILLEM ROMA & CAM-
PING BAND ORCHESTRA, a la plaça Fra Bernadí.
Presentació del disc “Nòmades”.
Guillem Roma i la Camping Band Orchestra portaran la 
música Nòmada a la plaça de Manlleu!! Sons que viatgen 
en terreny de frontera i que aquest cop tornen a casa amb 
aquesta energia crítica i optimista que caracteritza les 
cançons del músic manlleuenc. Després d’una esplèndida 
rebuda del seu disc “Oxitocina” (Guillem Roma 2012), amb 
més de 55 concerts i gira per Mèxic, el bon rotllo i l’essència 
eclèctica amb ritmes que van de Mèxic als Balcans, Guillem 
Roma fan un salt qualitatiu en aquest nou disc, “Nòmades” 
(Guillem Roma 2014). Una autèntica experiència per deixar-
se portar i viatjar pels paisatges i la màgia d’aquest món i 
més enllà!!.

Dissabte 16

11 h BICIBARRIS amb l’actor i animador ROBERT GO-
BERN i FESTA DE L’ESCUMA.
Decora la teva bici!. Podeu participar en grup!
Com cada any, el Bicibarris fa un recorregut per diferents 
carrers i places de la ciutat de Manlleu, on s’hi pot participar 
amb la bicicleta ben decorada.
Acabarà a la zona de l’Embarcador del Ter amb la gran Festa 
de l’Escuma. Cal pensar a portar el banyador i la tovallola.
Sortida: plaça Fra Bernadí
Arribada: passeig del Ter (zona embarcador)



17 h PROJECCIÓ del documental “ UN SEGLE DE FUTBOL 
DE MANLLEU (1914-2014)”, 
al local social de la Penya Barcelonista Manlleu. Carrer Sant 
Jaume, 19 (entrada lliure).
Autors: Agustí Danés, Laia Miralpeix i Martí Roviró
Aquest documental explica la importància d’aquest esport 
a la ciutat de Manlleu. El 16 d’agost de 1914 el Futbol 
Club Catalunya i l’Esperanto Amikeco van jugar el primer 
partit de futbol a Manlleu. Més endavant es va fundar l’AEC 
Manlleu, però també hi ha hagut altres clubs a la ciutat que 
han practicat aquest esport. El reportatge dóna veu a alguns 
dels protagonistes.

19 h CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’orquestra 
MARAVELLA, a la plaça Fra Bernadí.
Amb més de 60 anys d’experiència i la seva presència 
en els diferents camps de lamúsica avalen el renom de 
l’orquestra Maravella. Han actuat a molts festivals de la 
cançó i a les millors sales d’Europa. També cal destacar les 
seves actuacions a TVE i TV3.

19 h FUTBOL partit entre l’AEC MANLLEU i RCD 
ESPANYOL B, al Camp municipal d’Esports.

20.30 h AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la COBLA 
LLUÏSOS, a la plaça Fra Bernadí.
Cobla els Lluïsos de Taradell és la cobla més antiga de 
Catalunya, fundada el dia de Nadal de 1876 a Taradell 
pel seminarista Isidre Reig i Serra. Inicialment es va 
estrenar com a orquestra i no ho feren com a cobla fins 
al 1925.
Durant més de cinquanta anys han tocat a les festes 
majors d’arreu de Catalunya. El 1986 van rebre la 
Creu de Sant Jordi. El 1999 van crear la Cobla de Ball 
Tarasca i el 2000 enregistraren el disc “Balls i danses 
del món”.

21.30 h ESPECTACLE TEATRAL, a l’espai Rusiñol.
EL PISET. Malus modus vivendi.
A càrrec de la cia. Doctortoquemetoda amb el suport de 
CorCia Teatre.
Actors: Jordi Arqués, Xavier Boada i Marta Parramon
Direcció: Joan Roura
Obra no recomanada per a menors de 14 anys
Import de l’entrada: 16€
Venda d’entrades anticipades: Can Puget-Casa de Cultura. 
Pl. de Dalt Vila, 1 3a planta 93 851 5593 (matins), Museu 
del Ter 93 851 5176 i Llibreria Jordà 93 851 3804

23 h GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra 
MARAVELLA, a la plaça Fra Bernadí.

14



15

Diumenge 17

19 h ESPECTACLE TEATRAL, a l’espai Rusiñol.
EL PISET. Malus modus vivendi.
A càrrec de la cia. Doctortoquemetoda amb el suport de 
CorCia Teatre.
Actors: Jordi Arqués, Xavier Boada i Marta Parramon
Direcció: Joan Roura
Obra no recomanada per a menors de 14 anys
Import de l’entrada: 16€
Venda d’entrades anticipades: Can Puget-Casa de Cultura. 
Pl. de Dalt Vila, 1 3a planta 93 851 5593 (matins), Museu 
del Ter 93 851 5176 i Llibreria Jordà 93 851 3804

22.30 h Fi de festa amb el CORREFOC, a càrrec de la 
Colla de Diables Els Serpents de Manlleu i la Colla de 
Diables Foc i Ganxo del Voltreganès, pels carrers de Dalt 
Vila.
Celebrem els 10 anys de la Colla de Diables Els 
Serpents de Manlleu!
La colla de Diables Serpents de Manlleu es creà amb la 
intenció de portar al nostre poble una expressió popular 
tan tradicional i rica com són les festes de foc i diables. 
Posar la nostra part a la gran diversitat d’expressions 
culturals catalanes i recuperar la llegenda del Serpent, avui 
coneguda per tothom.
La colla organitza correfocs, espectacles pirotècnics, 
tallers de diables per grans i petits i acompanyaments 
d’espectacles amb tabals. Sempre a punt per a noves 
propostes per omplir els carrers de foc, música, llum i 
recrear la fúria endimoniada que desperta aquell malèfic 
Serpent.

EXPOSICIONS
De l’1 al 31 d’ agost

Exposició: “LA PLAÇA EN IMATGES”
Museu del Ter. Pg. del Ter, 2
De dimarts a divendres d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius de 10 h a 14 h



Del 3 al 31 d’agost

Inauguració dia 2 d’agost, a les 20 h 
Exposició: “REimaginant”
L’exposició menuda del Col·lectiu d’Artistes La Solitària
Amb la col·laboració de l’Escola Casals Gràcia
Can Patalarga. C. de la Font, 10
Dissabtes i diumenges de 18 a 20 h

Del 10 d’agost a1 4 de setembre

Inauguració dia 9 d’agost, a les 18.30 h
Exposició: “Aquí, Ràdio Manlleu!” 1951-1955
Una exposició per recordar la primera experiència 
radiofònica a Manlleu.
Sala d’exposicions de Can Puget. Baixada de la Fidela, 1-3
De dijous a diumenge de 18 a 20 h

CONCURS FLORAL DE BALCONS i FINESTRES i 
CONCURS FOTOGRÀFIC FESTA MAJOR DE MANLLEU
Per segon any, els manlleuencs i manlleuenques han 
engalanat els seus balcons i finestres amb flors i plantes 
naturals o bé creades amb materials de reciclatge, per 
embellir la ciutat els dies de la Festa Major. Paral·lelament, 
aquest any, hi ha hagut un concurs fotogràfic per poder 
captar i ensenyar les imatges d’aquests balcons i finestres 
florits.

Els premis dels 2 concursos es lliuraran dins de les activitats 
de la Festa Major.
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TEATRE AL MUSEU DEL TER 
“EL MEU BARRI”
Espectacle teatral a càrrec de la cia. Corcia Teatre.
Una família arriba a Manlleu provinent d’un poble de Jaén 
amb l’esperança d’un futur millor en un nou entorn, ignorant 
les dificultats socials que es trobarien.
Un petit retrat en forma d’homenatge i un recorregut 
sentimental pel Manlleu dels anys seixanta, setanta i 
vuitanta. Una societat industrial, com la d’altres localitats
catalanes, que no es podia ni es pot entendre sense 
l’aportació dels nouvinguts que durant aquells anys van 
arribar de la resta de l’estat.

Els dies 1, 2, 8 i 9 d’agost, a les 21.30 h
Import de l’entrada: 15€
Sopar a l’Embarcador del Ter + entrada: 19€
Per a reserves i venda d’entrades: 93 8515176 
(aforament limitat)

“L’ESPERIT DEL TER”
Visites teatralitzades a càrrec de la cia. Corcia Teatre
Descobreix com era el treball en una fàbrica de filatura 
i el funcionament de la turbina Fontaine amb en Quim o 
l’Assumpta, els nostres Esperits del Ter.
Les visites teatralitzades de l’Esperit del Ter mostren d’una 
manera dinàmica i divertida aspectes socials i laborals 
d’una fàbrica de filatura de finals del segle XIX.
Al llarg del recorregut posaran en funcionament la Turbina 
Fontaine i podreu veure com, només amb la força de l’aigua, 
es mouen màquines del procés de la filatura.

Els diumenges 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, a les 11.30 h
Import de l’entrada: 5€
Vermut a l’Embarcador del Ter + entrada: 5,5€
Per a reserves i venda d’entrades: 93 8515176

#FMManlleu14
#festaserpent

#FesteJove

JORNADA DE PORTES OBERTES 

AL MUSEU DEL TER
Dia 15 d’agost: de les 11 h a les 14 h i de les 17 h a les 20 h



ATRACCIONS
Estaran situades al passeig del Ter (pont de Can Molas)
Del 8 al 17 d’agost

VISITES AL CAMPANAR
Dia 15 d’agost: de les 10 h a les 14 h i de les 20 h a les 23 h
Dia 16 d’agost: de les 20 h a les 23 h

Agraïm la col·laboració de les entitats i les associacions de 
Manlleu.

Amb la col·laboració de BBVA 

La corporació municipal agrairà la vostra participació durant 
tots els dies de la Festa Major amb la col·locació de senyeres a 
finestres i balcons.
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www.manlleu.cat
www.serpentmanlleu.cat 

festejovemanlleu.blogspot.com
www.museudelter.cat
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Fes-te Jove
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Divendres, 8 d’agost 

21.30 h CANTABARS
Sortida a la plaça de Dalt Vila i arribada al passeig del Ter 
(zona esportiva).
Inscripcions a l’Embarcador del Ter, de 18 h a 00 h.
El Cantabars és una rua en què es barreja la música 
popular catalana amb els bars. Una festa molt
esperada pels manlleuencs i per molts seguidors de 
la comarca. La festa dóna el tret de sortida als deu dies 
d’activitats.

2 h CONCERT amb PASTORETS ROCK (versions de la 
terra, Ponent)
Al passeig del Ter (zona esportiva).
Pastorets Rock és una banda lleidatana que basa el seu 
repertori en els temes més coneguts del
cançoner català amb ritmes i arranjaments típics dels 
patrons moderns com el funky, l’ska o el rock dur.
Pastorets Rock és festa i alegria. Tornen a Manlleu a animar 
la nit del Cantabars tal com ja ho havien fet fa uns anys.. 
Si te’n recordes, hi voldràs tornar. I si no els coneixes, els 
has de veure!
www.efs.cat/pastoretsrock

i PD ORIOLGA (grans clàssics populars, Vic)
Acabarem la nit de Cantabars amb la sessió dels PD’s 
Oriolga. Grans èxits musicals ompliran la festa del primer 
dia.

Dissabte, 9 d’agost

17 h MIGDIADA POPULAR amb música i mojitos.
Al passeig del Ter (zona embarcador).
El segon dia, el comencem amb relax. Us esperem a 
l’Embarcador del Ter on gaudirem de la fresca del riu 
mentre descansem per a la gran nit de concerts.

21 h SOPAR POPULAR amb CESK FREIXAS (cançó 
protesta, Sant Pere de Riudebitlles)
Al passeig del Ter (zona esportiva).
El cantautor penedesenc, Cesk Freixas, aterra a Manlleu per 
acompanyar-nos amb la seva música. Ens presentarà el seu 
últim treball, Protesta, que és el disc més rítmic i contundent 
de la seva discografia i s’acosta a una estètica propera al 
rock. En la vessant literària aposta per un retorn a les arrels 
reivindicatives, per connectar-les amb un so més compacte 
i orgànic. 
www.ceskfreixas.cat

22.30 h CONCERTS
Al passeig del Ter (zona esportiva)

RESSAKA (ska, Osona, Igualada, Olot)
El grup celebra el seu cinquè aniversari tornant a la Fes--te 
Jove. La banda, amb fortes arrels a Manlleu, interpretarà 
temes del seu primer disc, versions que aniran des 
d’Skatalites a Kortatu o Obrint Pas, i temes del segon disc 
d’estudi que veurà la llum l’any vinent.
www.ressaka.bandcamp.com

KOP (metal, Celrà)
És un grup de culte que combina el so més contundent 
del metal amb una lírica centrada en la crítica social i 
política, ràbia i adrenalina en estat pur que els ha dut 
per escenaris de tot l’Estat espanyol i Europa. A Manlleu 
presentaran el seu darrer EP Som la Fúria. No faltaran 
himnes com Desalojos son disturbios o Sols el poble 
salva el poble. 
www.kop.cat

PROGRAMACIÓ FES-TE JOVE
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LA RAÍZ (rock, reggae, ska, rap, Gandia)
Cap de cartell. A cada concert que fa La Raíz, un gran public 
se suma a les seves lletres. Després d’haver tocat per 
tota la península estan en una expansió imparable, entre 
d’altres, han estat a l’escenari principal del festival Viñarock. 
El grup valencià arriba a Manlleu per presentar el seu darrer 
disc Así en el cielo como en la selva. En aquest treball el 
rock es fa més rock amb 3 o 4 temes potentíssims, però 
ens deixa alguns talls tranquils que són dignes d’assaborir. 
Els ritmes a mig temps guanyen protagonisme i les tornades 
apelagoses fan que es no perdi l’essència festera de La 
Raíz. Tot un cop a la taula.
Ofereixen un directe molt potent carregat de lletres crítiques 
i festives. www.laraiz.es/ca

I per acabar PD BARNI (reggae, ska, rock, punk & 
balkan beats, Vic)
Marc Barnolas ja és un imprescindible en qualsevol festa 
major de la plana. Aquest any apareixerà per Manlleu per 
animar la nit de concerts del primer dissabte.

Diumenge, 10 d’agost

16.30 h JOCS TONTOS
Al passeig del Ter (zona embarcador).
Una de les activitats més divertides i dinàmiques de tota 
la Fes-te Jove són els Jocs Tontos. Una sèrie de proves 
absurdes per grups, que fan gaudir d’una tarda envoltada 
de sorpreses i de riures.

21 h 8a CAMINADA NOCTURNA
Sortida i arribada al passeig del Ter (zona Embarcador).
Inscripcions prèvies fins al dissabte, 9 d’agost, al mateix 
Embarcador. Places limitades.
Una activitat consolidada en què tothom pot gaudir d’una 
caminada agradable durant la fresca dels vespres d’estiu. 
Activitat per a totes les edats, ideal per a un públic familiar, 
en què en cada edició es
descobreixen noves rutes pels voltants de Manlleu.

00 h CAMPIONAT de PESCA NOCTURNA
Al passeig del Ter (zona embarcador).
Inscripcions abans de començar l’activitat.
Què millor que aguantar la canya amb la bona temperatura 
de la nit i ben a prop de l’Embarcador del Ter? En aquest 
campionat de pesca nocturna el més important és participar, 
tot i que l’exemplar més gros o la persona que més pesqui 
també tindrà premi!

Dilluns, 11 d’agost

17 h CAMPIONATS 3x3 (3x3 bàsquet, 3x3 futbol) 
CAVALLERS (organitza Infestum).
Pati de l’escola Puig-Agut (carrer Pintor Guàrdia, 12).
L’esport tornarà a tenir presència enguany a la Fes-te 
Jove amb els ja tradicionals campionats de 3x3 de futbol i 
bàsquet. Enguany també comptem amb l’organització d’una 
batalla de cavallers, per part d’Infestum.

20 h BOTIFARRADA POPULAR PRE-BINGO
Al passeig del Ter (zona embarcador).
Us proposem que ompliu la panxa amb la botifarrada 
popular que es farà abans del Gran Bingo de Fes-te Jove. 
Així, mentre gaudiu de l’entrepà ajaguts als vorals del riu, ja 
podreu anar agafant lloc i posició pel Bingo!

22 h GRAN BINGO de Fes-te Jove.
Al passeig del Ter (zona embarcador) .
Una bona dosi d’humor, grans premis per cada Bingo, regals 
sorpresa per a les línies, ambient popular i molta gent amb 
ganes de passar-s’ho bé. Aquests són els ingredients que 
converteixen el Gran Bingo en una de les activitats més 
esperades de la Fes-te Jove. No dubteu a participar-hi i que 
la sort us acompanyi!

Fes-te Jove
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Dimarts, 12 d’agost

17 h a 22 h 4t TORNEIG FUTBOL 7 MIXT
Al Camp Municipal d’Esports.
Organitza: Àngels Caiguts
Per quart any consecutiu, els Àngels Caiguts organitzen un 
campionat de futbol 7 per a tots aquells amants del futbol. 
El torneig es desenvoluparà en dos dies: dimarts, 12 tindran 
lloc les proves classificatòries, i els partits decisius tindran 
lloc el dimecres, 13. Tothom que tingui ganes de futbol, que 
s’apunti aquests dos dies a l’agenda!

18 h ELS 296 DE MANLLEU. 4a cursa vertical al campanar
Sortida de la plaça Fra Bernadí.
Com l’any passat hem optat per deixar-nos engolir per 
la plaça Fra Bernadí i donar el tret de sortida d’aquesta 
cronoescalada des de les seves entranyes: del fons de 
l’aparcament al cim del campanar. Els 296 de Manlleu et 
faran superar graó rere graó! Les inscripcions de la cursa 
vertical de la Fes-te Jove manlleuenca seran gratuïtes.

21 h SARDINADA A LA FRESCA
Al passeig del Ter (zona embarcador).

23 h 2n TORNEIG “BIRRA-PONG”
Al passeig del Ter (zona embarcador).

00 h DOBLATGE DE PEL·LÍCULES
No recomanat a menors d’edat.
Al passeig del Ter (zona embarcador) .
La sardinada a la fresca servirà per agafar força, abans del 
torneig de birra-pong, i reunirà el jovent i els més grans, 
mentre escalfem motors pel doblatge de pel·lícules, on 
totes i tots perdrem la vergonya. Aquesta última activitat és 
recomanada per a majors d’edat.

Dimecres, 13 d’agost

15 h a 2 h 2n CIRCART festival d’arts.
A l’Arborètum de Manlleu.
El Circart és un festival amb l’objectiu de donar a conèixer 
tot tipus d’art i artistes. Dirigit a tots els públics, el festival 
consta d’un escenari central on es podran veure diversos 
espectacles i gaudir de música en directe. També inclou 
diverses zones amb gran varietat de jocs i tallers, com 
slackline, la pintada d’un gran mural, etc. Un altre dels 
llocs centrals és el mercat d’artesania que pretén reunir 
diverses paradetes de roba, bijuteria, caricatures, decoració, 

mandales, accessoris, etc. A banda, es pot passejar per la 
zona, on hi trobarem exposicions de diferents col·lectius i 
artistes i també hi haurà alguns artistes creant en directe.
Així doncs, el Circart és un punt de trobada amb diversos 
espais per poder conèixer i gaudir de l’art en un espai 
natural.
Consulta tota la programació del Circart a l’App de Fes-te 
Jove.

17 h a 22 h 4t TORNEIG FUTBOL 7 MIXT
Al Camp Municipal d’Esports.
Organitza: Àngels Caiguts.

Fes-te Jove



28

Dijous, 14 d’agost

FESTA DEL SERPENT DE MANLLEU

Divendres, 15 d’agost

11 h TORNEIG D’ESCACS
Al passeig del Ter (zona Embarcador).
Organitza: Escola d’Escacs d’Osona
Matinal per a les ments inquietes amb un torneig sota els 
arbres de l’Embarcador del Ter.

17 h BAIXADA DE CARRETONS
Sortida de la plaça de Dalt Vila
El jovent de Manlleu ha decidit que no vol deixar perdre una 
de les activitats insígnia de la Fes-te Jove.
Fes el teu carretó i participa-hi! No t’ho perdis! Inscripció 
prèvia, just al moment abans de l’activitat.

22 h FES-TE BAND. Exhibició de bandes de la comarca. 
Al passeig del Ter (zona esportiva).
Les festes majors sempre han estat una plataforma per a 
moltes bandes joves de la comarca per donar-se a conèixer.
A diferència de sales i clubs, els nostres escenaris són 
espais oberts on els joves han pogut mostrar el seu talent 
i les seves inquietuds musicals. Des de la Fes-te Jove de 
Manlleu no volem deixar que això es perdi per deixar només 
lloc a bandes amb molt de ressò d’àmbit nacional. Per 
aquest motiu, el divendres, 15 d’agost és la nit Fes-te Band, 
una nit en què diferents bandes de la comarca demostraran 
el seu talent i les ganes d’ensenyar la seva música al públic.
Els grups inscrits van actuar a les semifinals celebrades 
el 12 de juliol. Per votació popular es van seleccionar les 
dues bandes que actuaran en el 2n Fes-te Band. Ets de 
la comarca d’Osona? Tens ganes de transmetre la teva 
música? Aquest és el teu escenari i la teva nit!

SKÒRIA (ska-punk, Osona)
Skòria és el resultat d’un grup d’amics que es van ajuntar 
per tocar els temes que més els agradaven: grans clàssics 
d’ska i punk. Tot i ser el grup més jove que es presentava al 
Fes-te band, Skòria va ser un dels guanyadors.

AMERICAN SOCKS (punk-rock, Manlleu)
Malgrat portar poc temps dalt els escenaris, el grup 
manlleuenc va ser un dels guanyandors del Fes-te Band 
d’enguany. American socks interpreta les millors versions 
del punk rock americà: temes mítics de NOFX, Blink 182, 
Sum 41, Anti-flag i molt més.

FLYING FROGS (punk-rock, Torelló i Sant Hipòlit)
El grup de Sant Hipòlit i Torelló aterra a Manlleu després que 
l’any passat s’anul·lés la seva actuació per culpa de la pluja. 
De ben segur el grup oferirà els millors temes del seu darrer 
disc Come fly with us.

Fes-te Jove



29

2 h SESSIÓ amb MON DJ. Dance-house-electro, Manlleu.
És un dels DJ’s més potents del nostre país. Dj i productor, 
va començar la seva carrera musical fa 10 anys actuant en 
diferents clubs i combinant diferents estils musicals com 
el house,dance i el progressive. És resident en diferents 
festivals i discoteques com El Sielu o La Disco.
www.soundcloud.com/mondj

Dissabte, 16 d’agost

21 h REPRESENTACIÓ TEATRAL
“ENTERRAMENT DE LA BÓTA”
A la plaça de Dalt Vila. Per a tots els públics.
Organitza: Teatre Centre
Protagonitzant la nit del segon dissabte de Fes-te Jove, el 
comiat de la bóta, que tanta alegria ens haurà donat durant 
aquests dies, s’iniciarà amb una representació teatral per 
a tots els públics a Dalt Vila, dirigida pel Teatre Centre de 
Manlleu. Sàtira teatralitzada entorn dels temes d’actualitat.
Aquest any Fes-te Jove ha tingut una bona Bóta? Això és 
el que descobrirem al llarg de les Vuit Proves. Se’n sortirà? 
Serà capaç de superar-les? No us perdeu el peculiar 
“Enterrament de la Bóta” del Teatre Centre!

22 h SOPAR POPULAR i CONCURS DE TITIUS
A la plaça de Dalt Vila.

23 h RUA
Sortida de la plaça de Dalt Vila i arribada al passeig del Ter 
(zona esportiva).

1.45 h SERPENT vs VAILET Macroproves. La llegenda 
continua.
Al passeig del Ter (zona esportiva).

2 h CONCERT FI DE FESTA
Al passeig del Ter (zona esportiva).
Amb ALL STAR KARAOKE (versions, tu hi poses la veu, 
PPCC)
T’imagines un karaoke en què una banda en directe hi 
posa la música i tu pots pujar a l’escenari a cantar les teves 
cançons preferides? Doncs això és el que passarà la nit 
de l’enterrament de la bóta a l’escenari de Fes--te Jove. 
Espectacle assegurat.
www.allstarkaraoke.info

I MUSIC VASTARD (electroskapatxangatemazos, Manlleu)
Els dos manlleuencs tornaran a posar fil a l’agulla a la rua 
i a l’escenari de l’enterrament de la bóta amb els millors 
temes estiuencs i de festa major. Música de festa, sí, i amb 
compromís també.
www.facebook.com/MusicVastard

Diumenge, 17 d’agost

11 h CONCURS D’ARRÒS
Al passeig del Ter (zona embarcador).
Al concurs d’arròs podrem veure als petits ‘xefs’ de Manlleu, 
i posteriorment tastar les seves obres. Una activitat ideal per 
a tota la família.

14.30 h DINAR DEL CONCURS
Menjada de l’arròs que s’ha cuinat al concurs.
Al passeig del Ter (zona embarcador).

22.30 h Fi de festa amb el CORREFOC a càrrec de la 
colla de diables ELS SERPENTS DE MANLLEU i la colla 
de diables FOC i GANXO del Voltreganès.
Pels carrers de Dalt Vila.
El foc i els petards ompliran els carrers per celebrar la festa. 
Enguany la colla convidada que ajudarà a cremar els carrers 
de Dalt Vila són els veïns del Voltreganès els diables Foc i 
Ganxo!
No et perdis l’acte que conclou la Fes-te Jove 2014!
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