
LES XIFRES

97.560 
Un pressupost total que 
supera els 97.000 euros
 El pressupost dedicat en-
guany a la fira és bastant su-
perior al de l’any passat. Dels
88.398 euros s’ha passat als
97.560, segons dades aporta-
des per l’Ajuntament.

65.000 
65.000 visitants segons el
primer rcompte estadístic
 L’any passat, coincidint
amb la vintena edició de la
fira, es va fer un recompte
matemàtic per primera vega-
da de l’afluència de visitants.
La xifra que es va donar va ser
al voltant de 65.000 persones,
un 57% de les quals públic
manresà i la resta a parts
iguals entre gent del Bages i
de fora de la comarca. 

530
Les persones que organit-
zen i que actuen a la fira 
 Les actuacions a la fira
mouran, avui i demà, 500
persones cada dia, que són
les que formen part de les di-
ferents entitats que hi parti-
cipen. L’Associació Manresa
de Festa, que l’organitza, la
formen cinc persones; els re-
gidors dels espais i munta-
dors (que són contractats),
una vintena; i la taula artísti-
ca, cinc persones més. 

200 
Les parades, tallers i 
demostracions d’oficis
 A les parades que han fet la
sol·licitud corresponent i que
s’han contractat, s’hi afegei-
xen les del comerç local. 

Un cartell amb el nom de La Vila
Nova i uns sacs penjats  a banda i
banda amb frases escrites... en an-
glès (!)  són part del decorat que
rep els vianants al carrer de Vila-
nova. Aquest vial, juntament amb
la plaça Gispert, ha entrat a formar
part del recorregut oficial de la
fira, després de la prova pilot de
l’any passat a proposta de veïns,
entitats i comerciants de la zona.

Joan Orriols, president de l’As-
sociació Manresa de Festa, que
organitza la fira, explica que, a di-
ferència de l’any passat, enguany
la decoració i el contingut de la
programació ja ha anat a càrrec
seu. A la plaça hi faran parada di-
versos espectacles  i hi haurà una
demostració de talla de pedra na-
tural a càrrec d’un picapedrer. 

Els botiguers de la plaça -en-
guany sense la llibreria Papasseit,
que va marxar al carrer de Barce-
lona, i sense el bar Habana, que va
tancar- trauran parades i taules i
cadires per fer ambient. 

Orriols remarca que amb la in-
corporació de la Gispert i el Vila-
nova el territori de la fira, que arri-
ba fins al Parc de la Seu i la plaça
del Milcentenari, queda molt ben
delimitat i que, tot i que no és im-
possible, sí que és complicat que
es torni a ampliar. Posa com a
exemple que un dels carrers que
es va intentar incloure-hi i que no
va funcionar va ser el de Santa Llú-
cia. Alhora, lamenta que encara
no estigui actiu l’ascensor que es-
tan fent per connectar el Santa
Llúcia amb la plaça Major, on hi
ha una reixa a l’espai on arribarà. 

Com en les anteriors edicions,
en aquesta també hi ha paradistes
que han quedat en llista d’espera.
Sobre això, Orriols comenta que
en alguns casos és perquè no te-

nen tota la documentació en regla
per formar part de la fira, on en
aquest tema s’és especialment es-
tricte. Per exemple, en aspectes
com la manipulació d’aliments. 

Els principals maldecaps
Com a principals maldecaps en
l’organització, a banda del temps
(per a avui i demà s’esperen tem-
peratures entre els 12 graus i 1
grau sota zero i el cel ennuvolat a
estones), Orriols  esmenta el repte
de coordinar tots els grups que hi
intervenen (les actuacions a les
places, els espectacles itinerants i
els centrals).  Com a dificultat afe-
gida, o més aviat com a anècdota,
esmenta que a Terol per aquestes
dates cada any es fa la potentíssi-
ma Fira dels Amants, que en més
d’una ocasió ha coincidit amb
l’Aixada. Quant als reptes pen-
dents, en té un de molt clar: acon-
seguir que la gent del Barri Antic
es caracteritzi per participar de
manera més directa a l’Aixada. Ex-
plica que en una edició fins i tot es
van facilitar els patrons per fer-se
quatre peces de roba que servissin
per posar-se en el paper d’un ciu-
tadà de la Manresa del segle XIV,
però no es va consolidar.

Repeteixen la cervesa i el pa de
l’Aixada, el Sirvensis (barret de la
fira) i el concurs de fotografia i un
d’aparadors del comerç local.

GEMMA CAMPS MANRESA

La Vila Nova entra al
recorregut oficial de
la fira després de la
prova pilot del 2017
La plaça Gispert i el carrer de Vilanova s’han
afegit als altres vials i places que formen
el territori de la fira i de la programació oficial 

ARXIU SEU

L’arquitecte Berenguer de Montagut farà de guia a la Seu, avui i demà 

La Seu s’ha afegit a l’oferta de
la 21a  Fira de l’Aixada, que estre-
na cinc propostes (Il Romanzo di
Pietrina, De les Cendres, Les Jo-
glaresques i el Senyor Ramon
d’Olot, Bruixes, fades i bufons que
s’amaguen pels recons, i Astròlegs,
mags, nigromants i fetilleres, que
voltaran per la fira tot el dia), i re-
cupera dos espectacles d’ante-
riors edicions del Col·lectiu de
Jueus del Casal Cultural de Dan-
saires Manresans i del Grup de
Dansa Cor de Catalunya. 

A la Seu es faran visites teatra-

litzades a la primera coberta del
temple. El guia serà Berenguer de
Montagut, mestre d’obres de la
basílica, que acompanyarà els vi-
sitants en el seu ascens per les se-
tanta escales que condueixen des
del claustre fins a la coberta. Entre
d’altres, l’arquitecte, interpretat
per l’actor David Ribera, explicarà
en quin punt constructiu es troba
la seva obra i les tècniques arqui-
tectòniques que ha fet servir.  

Les visites es fan avui i i demà a
les 11 del matí, a les 12 i la 1 del
migdia, i a les 5 i a les 6 de la tarda.
El preu és de 3 euros per persona
i de franc per als menors de 7 anys.
Les entrades es poden comprar el
mateix dia a la Seu. Durant la fira,
la basílica està oberta al públic de
10 del matí a 2 del migdia i de 4 de
la tarda a 8 del vespre. Demà, es
tancarà de 2/4 de 6 a 7 de la tarda
per celebrar-hi el Via Crucis. 
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Berenguer de Montagut
actua de guia a la Seu 

Una visita teatralitzada 
al temple s’afegeix a
l’oferta de la fira, que
estrena cinc propostes 

A la plaça hi faran parada
diversos espectacles i hi
haurà una demostració de
talla de pedra natural 

Com a principals maldecaps
en l’organització, a banda del
temps, Orriols  esmenta el
repte de coordinar els grups 
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La teva botiga
de productes per a 

la cuina i la llar

A càrrec de:
Cristina Manyer (terapeuta nutricional)

Divendres 2 de març de 18 a 20 h. 
Lloc: "We Love Cooking", c/ Bruc, 74, de Manresa

grupelde

C/ Bruc, 57 - Tel. 93 872 85 42
www.grupelde.com

Per confirmar assistència, trucar a Elde: 93 872 85 42
o bé apuntar-t’hi per la www.claudiaandjulia.com (tallers de cuina)

Esmorzars  ràpids i saludables
Aquesta demostració et servirà per conèixer i aprendre a fer esmorzars, en 

poc temps i totalment saludables, sense gluten ni refinats.


