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Aparador
Aparador

Dissabte 29 de setembre
De les vuit del vespre fins a la mitjanit, passeja des del
centre històric fins a la plaça Espanya i assaboreix una
nit plena de sorpreses, de bon ambient i de propostes
comercials.

Diumenge 16
de setembre al
c/ Abat Oliba
de Manresa









 Una nova edició per acomiadar l’estiu amb una proposta
lúdico-comercial que no us deixarà indiferents:
Exposició i venda de moda, parament de la llar, automoció
i serveis diversos.
Escenari amb diverses actuacions durant tot el dia.
Rebrem la visita del primer equip del BAXI Manresa
Espai “agility” per a les nostres mascotes.
Inflable infantil.
I més sorpreses....

No t’ho per
dis!!

Música
Tallers
Exhibicions de ball
‘Agility’ participatiu per a mascotes
Activitats esportives
Degustacions gastronòmiques
Promocions

I un contacte directe
amb els nostres comerciants.

Ah! I el mateix dia, a partir de
les sis de la tarda, al passeig de
Pere III i carrers del seu entorn,
participa a l’entrepà solidari.
Una iniciativa conjunta del
Gremi d’Hoteleria i Turisme del
Bages i de Manresa + Comerç
que vol així col·laborar i donar
suport al nou espai de pediatria
de la Fundació Althaia.

 CONCURS DE JOVES MAGS: A les 12 del migdia, al
teatre Conservatori. Es presentaran 8 propostes
seleccionades prèviament per un jurat.

4T FESTIVAL MÀGIC
DE MANRESA

 TALLER DE MÀGIA: El taller es farà a l'Espai Sant Domè-

Dissabte 22 de setembre

 MÀGIA AL CARRER: Els mags de l’associació actuaran a

Coorganitzat per l’Associació Màgia Catalunya
Central, l’Associació Cultural El Galliner i
Manresa + Comerç

Gaudirem d’un programa
molt interessant

nec d'11.30 a 13 h i anirà a càrrec de membres de
l'associació de mags de la Catalunya 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.
la plaça Sant Domènec a partir de les 12.30 h del migdia
i fins a les 18 h de la tarda. A la mateixa plaça hi haurà
parades de productes màgics i també un punt d'informació del festival.

 GALA DEL FESTIVAL: Es farà el mateix dissabte a les 21

h al teatre Conservatori i hi participaran mags de primer
nivell com Pere Rafart, que acaba de guanyar el segon
Premi Mundial a Corea, Carlos Adriano, la maga Martilda, Rovi, Martin Màgic, així com el guanyador del
concurs de joves mags que s'haurà fet al matí. El presentador de la gala serà el prestigiós mag Enric Magoo. El
preu de les entrades és de 10 euros i es poden comprar
anticipadament a les taquilles del Kursaal o a través de
la web www.kursaal.cat

