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Ponts artístics repartits per 
diferents barris de la ciutat
redacció
Manresa

nnn La capitalitat cultural cata-
lana va viure el dissabte 20 de ge-
ner a Manresa la seva gran estre-
na amb l’acte institucional al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament i l’es-
pectacle inaugural, Pas, al Kursa-
al. Entre ambdós actes, va tenir lloc 
una cercavila d’entitats manresa-
nes que va fer el recorregut entre la 
plaça Major i el passeig de Pere III, 
punt on hi havia instal·lats tots els 
Ponts de Cultura, decorats per ar-
tistes i que simbolitzen aquest es-
deveniment.
El dilluns 22 de gener aquestes es-
cultures de gran format inspirades 
en la imatge gràfica de la capitali-
tat han deixat el passeig per iniciar 
la seva itinerància per altres punts 
de la ciutat i contribuir a anunci-
ar i ambientar aquesta celebració 
cultural.
Les noves ubicacions on seran 
instal·lats els ponts durant les pro-
peres sis o vuit setmanes, aproxi-
madament, són les següents:
Plaça Major. Pont dels artistes Ro-
ger i Arnau Ferré.
Plaça Valldaura. Pont de Mark Dko.
Rotonda de l’avinguda Universi-
tària (davant de l’establiment Mc-
Donalds). Pont de Míriam Ponsa.
Carrer de l’Arquitecte Montagut 
(CAP Sagrada Família). Pont de 
nens i Susanna Ayala.
Passeig de Pere III (tram Bonavis-
ta). Pont de Santi Viladrich.
Plaça Catalunya. Pont de Manel 
Fontdevila.
Zona Hospital Sant Joan de Déu. 
Pont de Quim Moya.
Manresa, capital de la cultura cata-

lana 2018, ha escollit el pont com a 
element central. Els ponts de Man-
resa són, juntament amb la Seu i la 
Cova de Sant Ignasi, els elements 
més característics de la silueta de 
la ciutat i formen part del seu patri-
moni historicoarquitectònic, així 
com de l’imaginari dels seus habi-
tants. A més, simbolitza la voluntat 
cultural d’enllaçar expressions ar-
tístiques diferents; de connectar el 

passat, el present i el futur cultural 
de la ciutat, i d’aproximar els ciu-
tadans i les diverses cultures pre-
sents a la ciutat al voltant de les arts.
L’acció artística Ponts és una pro-
posta ideada i dissenyada pel di-
rector artístic, guionista i actor 
manresà Enric Llort i que compta 
amb la col·laboració de diferents 
artistes en disciplines i tècniques 
de Manresa. n

Inscripcions de 
l’oferta d’activitats  
de Manresa Jove

nnn L’Ajuntament de Manresa, a 
través de Manresa Jove, presen-
ta per a aquest hivern una àmplia 
oferta d’activitats i tallers de lleure 
adreçada al públic jove —a partir 
de catorze anys— que tindrà lloc a 
l’Espai Joan Amades i al Casal de Jo-
ves La Kampana. Les inscripcions 
es van obrir el  22 de gener.
L’Espai Jove Joan Amades, situat 
al carrer Sant Blai, 14, de Manre-
sa, és un equipament municipal on 
es desenvolupen de manera habi-
tual activitats protagonitzades pel 
públic jove. A més d’ubicar-s’hi la 
seu de l’Oficina Jove del Bages, un 

servei per resoldre consultes rela-
cionades amb l’educació, el treball, 
l’oci, la mobilitat, la cultura, etc., 
s’hi fa una programació de propos-
tes lúdiques, entre les quals hi ha 
música, creació musical, gravació 
de videoclip, tardes de ping-pong, 
karate o fotografia.
La fotografia és un mitjà fantàstic 
per explorar el nostre entorn i per 
expressar els sentiments i pensa-
ments. La fotografia és una eina 
creativa i d’expressió i apta per ex-
plicar allò que un jove vol aportar a 
la societat. Els participants escolli-
ran el rumb d’aquest projecte, que 
es farà a través de dinàmiques vi-
vencials. El taller va a càrrec d’Oriol 
Segon i Marta Garcia Cardellach. n
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Debat sobre ciutats
no metropolitanes en 
l’aniversari de les Bases

nnn El proper 9 de febrer tindrà lloc 
una jornada sobre dinamització 
econòmica i territorial de les ciu-
tats no metropolitanes en el marc 
de la commemoració del 125è ani-
versari de les Bases de Manresa. 
Les sessions tindran lloc a l’Espai 
de la Plana de l’Om i començaran 
a les 9 h del matí.Hi participaran 
els economistes Germà Bel Que-
ralt i Miquel Puig Raposo, i tam-
bé està prevista una taula rodona 
amb la participació de l’alcalde de 

Manresa, Valentí Junyent, i dels al-
caldes de Balaguer, Olot i Reus, les 
ciutats que van acollir l’Assemblea 
de la Unió Catalanista en els anys 
posteriors a la que es va celebrar a 
la capital del Bages el 1892.
El manresà Josep Oliveras Samitier, 
catedràtic de la URV, és l’encarregat 
de moderar els debats que tinguin 
lloc al llarg d’aquesta jornada, que 
està organitzada pel col·lectiu 3Ct 
—que inclou Gest!, UOC, EPSEM, 
CTM Centre Tecnològic i UManre-
sa-FUB— i té el suport de l’Ajunta-
ment de Manresa i la Comissió del 
125è aniversari de les Bases.     n

redacció
Manresa

En algunes ocasions els ponts artístics s’han concentrat al Passeig
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