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CULTURA

Els Tirallongues
ja pensen en els
castells de 8

Després de l’actuació a la ﬁra, la
propera cita serà el 12 de juny i
també serà destacada perquè es
tracta de la trobada de les colles
castelleres de l’Eix. Hi haurà els
castellers de Lleida, els de Salt i
els Sagals d’Osona, i els Tirallongues en seran els amﬁtrions perquè es farà a Manresa. «Són colles amb un nivell molt bo», aﬁrma Clotet.
De moment, i mentre s’espera una temporada amb noves
ﬁtes, els manresans faran el
possible per donar el millor de
si mateixos aquest diumenge
a Crist Rei. Però els castells no
seran l’únic acte cultural que
acollirà l’ExpoBages.

Manresa aprofita la fira per reivindicar la
cultura i prepara diversos actes, entre els
quals itineraris guiats per la ciutat
PILAR MÀRQUEZ AMBRÒS | MANRESA

|| L’apartat cultural està sempre
ben representat a la ﬁra. No és
estrany, doncs, que l’actuació
castellera de diumenge a Crist
Rei sigui, per als Tirallongues, la
primera actuació de pes de la
temporada. «És la primera cita
important del calendari», explica Jordi Clotet, membre de la
colla castellera manresana.
La jornada castellera serà a
Crist Rei diumenge a les 12 del
migdia, i els acompanyaran els
Salats de Súria i els Castellers de
Sant Cugat.

L’objectiu és clar: «fer o intentar igualar l’actuació aconseguida a la Fira Mediterrània
2015, la millor que vam aconseguir l’any passat», recorda
Clotet. En aquella ocasió, els
manresans van atrevir-se a
fer la torre de 7 i el 5 de 7
amb agulla, castells complicats que no se’ls van resistir. Enguany els Tirallongues tenen, més endavant, el propòsit d’aconseguir fer castells de 8. «És
un pis més del que hem fet
ﬁns ara», diu Jordi Clotet.

Museus oberts
Manresa prepara, per al
cap de setmana, jornades
de portes obertes i activitats gratuïtes per a tots els
públics durant les quals, i
coincidint amb la setmana
del Dia dels Museus, es
podrà visitar el Museu Comarcal, el Museu de la Tècnica, el Museu de Geologia
Valentí Masachs, el Museu
Històric de la Seu, el Museu

La colla manresana veu
la cita de diumenge a
Crist Rei com la primera
important de la temporada
Els castellers volen
igualar la millor actuació
del 2015 amb una torre de 7 i
el 5 de 7 amb agulla
L’ExpoBages acull
diversos actes culturals,
entre els quals activitats als
museus i a la Plana de l’Om

del Santuari de la Cova i el centre del Carrer del Balç. Entre les
novetats, es farà un itinerari sobre l’antic recorregut de la Sèquia, dissabte a les 11 del matí,
i un per mostrar els materials de
què són fetes les façanes històriques, diumenge a les 12, amb
sortida a la Plana de l’Om.
Al Museu Comarcal, divendres
a les 7 de la tarda hi haurà una
conferència sobre l’antiga església i el col·legi de Sant Ignasi. I dissabte, de 5 a 7, es podran
visitar les restes més antigues de
l’ediﬁci d’aquest antic col·legi i
les excavacions al solar de l’església, on hi havia la Sala Ciutat.

Actuació dels Tirallongues de Manresa, que comencen a plantejar-se provar els castells de 8
ARXIU/JORDI CLOTET
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