
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - ubicmanresa@ubicmanresa.com

3R FESTIVAL MÀGIC DE MANRESA

El dissabte 23 de setembre es presentarà a Manresa la 3a edició 
del Festival Màgic, organitzat per l'associació Màgia Central, 
Manresa + Comerç i l'associació cultural El Galliner. El Festival 
Màgic és una iniciativa que té per objectiu promoure el món 
de la màgia i la dinamització comercial del centre de Manresa. 
El festival durarà tot el dia i inclourà les següents activitats: 

CONCURS DE JOVES MAGS: A les 12 h al teatre Conservatori es 
presentaran 8 propostes seleccionades prèviament per un 
jurat. S'establiran 3 premis. El 1r premi constarà de 250 euros, 
l'actuació a la Gala del vespre, una placa de reconeixement i 
un diploma. El 2n premiat rebrà 150 euros, una placa de 
reconeixement i un diploma. El 3r premiat rebrà una placa de 
reconeixement i un diploma. 

TALLER DE MÀGIA: El taller es farà a l'Espai Sant Domènec 
(segon pis  del teatre Conservatori) d'11.30 a 13 h i  anirà a 
càrrec de membres de l'associació Màgia Central. Es faran 3 
torns de 25 minuts i caldrà fer una inscripció prèvia i gratuïta. 
L'edat mínima per participar-hi és de 6 anys.

MÀGIA AL CARRER: A partir de les 12.30 h i de les 18 h hi haurà 
actuacions pels carrers del centre de Manresa. A l'escenari de 
la plaça Sant Domènec hi actuaran mags de l'associació Màgia 
Central i hi haurà botigues de màgia.

GALA DEL FESTIVAL: Es farà el mateix dissabte a les 21 h al  
teatre Conservatori i l'encetarà el guanyador del Concurs de 
Joves Mags. Tindrà la participació dels mags David Baró, Set de 
màgia, Mag Gerard, Karlus Soler i Isaac Jurado. El presentador 
de la gala serà el Mag Nani. El preu de les entrades, que són 
numerades, és de 10 euros. Es poden comprar a les taquilles 
del teatre Kursaal o a través de la web www.kursaal.cat.

El Festival Màgic té el suport de l'Ajuntament de Manresa, de 
la Generalitat de Catalunya, de Manresana d'Equipaments 
Escènics i de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa. 
                                       

El 17 de setembre al 
C/ Abat Oliba, FIRASTIU

COMERÇ AL CARRER

TOT EL COMERÇ DE MANRESA ESTÀ 
CONVIDAT A PARTICIPAR-HI

I si ets associat de Manresa+Comerç, 

gaudiràs del 50% de descompte 
en el primer espai concertat.*

*CONSULTEU BASES A:
www.manresamescomerç.cat
ubicmanresa@ubicmanresa.com
Telèfon i fax: 93 872 93 15
Mòbil: 630 82 98 27

PER LIQUIDAR 
LA TEMPORADA

I durant el dia ens acompanyaran:

INFLABLES  INFANTILS amb MÓN D’OCI – M+C

i  una ciutat amb  unes mascotes educades

AGILITY PARTICIPATIU amb  DOG EDUCAT 

Perquè la teva mascota estigui orgullosa de tu!!! 

DES DE PLAÇA ESPANYA 
FINS AL CENTRE HISTÒRIC 
DE MANRESA, UNA NIT DE 

COMERÇ OBERT


