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1.-  CONCEPTE I RAONS PER LA CELEBRACIÓ 
 
 Segons l’historiador manresà Serret i D’Arbós, els Armats de Manresa ja sortien a la 
processó dels Dolors allà cap a l’any 1704, per tant parlem d’una tradició cultural de més de 
318 anys. Son Tradició perquè els anys transcorreguts així ho demostren, son Cultura perquè 
es basen en un fet eminentment cultural i arrelat a occident des de fa més de 2 segles, com es 
la cultura i formació cristiana. Però tot això, sent important, no eclipsa unes característiques 
d’arrel social que per nosaltres son molt més importants a dia d’avui com son:   
 
 TRANSVERSALITAT 
Els Armats de Manresa ajunten gent de diferents nivells de formació i classe social que 
s’apleguen per lluir el vestit romà pels pobles de Catalunya i altres indrets al compàs de 
ritmes musicals autòctons i sovint de músics manresans com els mestres Manel Camp i Pep 
Padró, composant coreografies i figures com l’Estrella, la Tortuga o la Fletxa pel gaudi de 
petits i grans. 
Aquest fet transversal es també històric dels Armats de Manresa, com ho demostren fotos 
antigues del Dr. Llatjós o del pintor Vilà Closes fent d’Armats o els dibuixos d’en Joan 
Vilanova glosant les sortides dels Armats. 
Els Armats de Manresa son un element més de vertebració social.  
  
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
Des de la re-fundació a l’any 1999-2000,  que per la pandèmia celebrem més tard del que 
tocava, els Armats, amb els seus uniformes i escuts lluint l’heràldica de la ciutat i les 
muntanyes de Montserrat, son petits ambaixadors que promocionen la ciutat allà on van. 
  
 AGERMANAMENT 
Aquest fenomen es tant intern, col·laboració amb totes les entitats socials i culturals de la 
ciutat per desenvolupar amb l’Ajuntament totes les festes de la ciutat, com l’Aixada, La Festa 
Major, La fira Mediterrània o qualsevol acte en el que la nostra entitat sigui útil. 
També externament, perquè amb les diferents trobades que es fan a Catalunya s’agermanen 
ciutats i comarques tot desfilant pels carrers del pobles, tan de Girona, com Lleida o 
Tarragona, a banda del Bages i Barcelona. Fins i tot arribant al país Valencià com es el cas 
de Vila Real, on els Armats de Manresa han passejat la ciutat pels seus carrers i també ells 
han actuat a Manresa i també ho faran en la Celebració, motiu d’aquesta memòria.  
 
 CONTRIBUCIÓ CULTURAL (Ramon Oms) 
Hem argumentat en el paràgrafs anteriors la importància cultural de la fita, però podem 
afegir que l’artista manresà Ramon Oms, autor entre d’altres de moltes icones presents 
esculturalment a la ciutat, es va inspirar en una foto de principis de segle XIX per realitzar 
una obra escultòrica en bronzo que s’ha convertit en l’emblema de la celebració i que podrà 
ser adquirida per particulars i empreses com un nou actiu cultural de la ciutat. També serà el 
regal que rebran tots els grups vinguts de fora que participen en l’acte.     
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2.- DADES GENERALS 
 

 DIA: 3 d’ABRIL 
o Hora D’INICI: 11 del matí a 13,45 de la tarda. 
o Arribada del participants: INS LLUÍS DE PEGUERA de Manresa. 

 Hora recomanada: 8,30 – 9,30 del matí. 
 Esmorzar 8,30 – 9,45 del matí. 

o Hora d’arribada final: 13,45 / 14,00 de la tarda. 
o Cada grup estarà acompanyat en tot moment per un membre de la 

organització. 
 

 ARMATS I MANAIES PARTICIPANTS: 
 
o MANAIES DE BANYOLES (Girona) 
o ARMATS DE BELLPUIG (Lleida) 
o ARMATS DE CASTELLTERÇOL (Barcelona - Moianès) 
o ARMATS DE CONSTANTÍ (Tarragona)   
o ARMATS DE MANRESA (Barcelona – Bages) 
o SOLDATS ROMANS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Barcelona – 

Bages) 
o JUEUS DE LA PURÌSSIMA SANG DE VILA – REAL (Castelló) 

 ITINERARI: (Dir. Artístic, Joan Lladó)  
 
o Desfilada pels carrers de Manresa. (ANADA) 

 INS Lluís de Peguera (Vestuari) 
 Sortida pel darrera: Carrer de Carrasco i Formiguera 
 Passeig Pere III 
 Plaça Espanya (Foto individual davant de l’Institut) 
 Passeig Pere III 
 Plaça de Crist Rei (Foto de grup) 
 Carrer Àngel Guimerà  ** 
 Plaça Sant Domènec (evolucions, parlaments i premis) (Ω) 

 
 
** AVITUALLAMENT AIGUA (Carrer del Canonge Mulet). 
 

(Ω) Evolucions finals Plaça Sant Domènec, 7/8 minuts màxim per grup. 
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o Desfilada de TORNADA 

 Plaça Sant Domènec 
 Passeig Pere III 
 Plaça Crist Rei  
 Passeig Pere III 
 Plaça Espanya  
 Carrer Soler i March 
 Carrer del Doctor Esteve 
 Carrer de Carrasco i Formiguera 
 Entrada pel darrera al INS LLUÍS DE PEGUERA       

     
 
    

 COL·LABORACIONS: 
 
o AJUNTAMENT DE MANRESA 

 Alcaldia, Cultura i Comunicació 
o DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
o POLICIA LOCAL 
o INS LLUÍS DE PEGUERA 
o ENTITATS LOCALS  (DANSAIRES MANRESANS) 
o EMPRESES PATROCINADORES 
o MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 
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PLÀNOL DEL ITINERARI 
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3.- CRONOGRAMA DE LA TROBADA 
 

3.1 Arribada dels Autocars 8,30 – 9,30 del matí al INS Lluís de Peguera. 
Baixada de persones i materials pel Carrer Carrasco I Formiguera, pel darrera 
de l’Institut. 

      UBICACIÓ: 
 https://goo.gl/maps/WCZ1D5FPiwhw1AAY7 

 
Els AUTOCARS aparcaran al Congost : 
     
https://goo.gl/maps/Zm8Yj7JfwNpgRRpEA 
 
Cra. De Manresa a Sant Joan de Vilatorrada s/n, 08241 Manresa (Barcelona) 
  

 
3.2 Esmorzar a partir de les 8,30 i fins a les 10 del matí  a la pista poliesportiva del    
Institut. 

 
3.3 Vestimenta al Gimnàs, vestuaris i llocs senyalitzats de l’Institut, tot seguint les 

indicacions i senyalització de la organització. 
 
3.4     A les 10,45 del matí, es produirà la sortida dels grups segons el pla marcat per la     

direcció artística, Joan Lladó, que prèviament haurà parlat amb els capitans de 
totes les formacions per explicar el recorregut i els detalls de la desfilada. 

 
3.5 Al lloc triat de Sant Domènec per fer les evolucions i els parlaments, el locutor i 

company de l’entitat en Jaume Puig, per ordre del Governador i d’acord amb la 
direcció artística llegirà abans de cada actuació  de forma seqüencial la ressenya 
històrica de cadascuna, que a continuació començarà la seva evolució. Quan 
s’acabin les evolucions tots els banderers dels grups participants s’acostaran 
conjuntament per crida del speaker perquè se’ls pugui lligar la llaçada 
commemorativa i a continuació es cridarà a tots els Capitans/Centurions per 
lliurar el record a cada grup. Els records individuals a tots els participants es 
lliuraran a l’hora de dinar. 

 
3.6 La autoritat local que assisteixi al acte, farà junt amb el president de l’entitat el 

lliurament dels obsequis tan als grups participants. El president agrairà a tos el 
grups i autoritats la seva participació, i a continuació lliurarà la figura 
commemorativa, creada al efecte per l’artista manresà Ramon Oms al Ajuntament 
de Manresa, donant pas a continuació  a  la intervenció de la regidora de Cultura, 
tancant l’acte o bé ella o bé l’Alcalde de la ciutat, que donaria  per finalitzada la 
trobada commemorativa. 

 

https://goo.gl/maps/WCZ1D5FPiwhw1AAY7
https://goo.gl/maps/Zm8Yj7JfwNpgRRpEA
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3.7  Tots el grups marxaran en la direcció de tornada cap al INS Lluís de Peguera per 

celebrar el dinar conjunt.  
 

3.8  Cap a les 17 hores els autobusos recolliran als grups participants per la tornada 
als seus orígens. 

 
3.9  Entre les 17 i 18h. de la tarda es farà el comiat dels grups convidats. 

 
  
4.- PROMOCIÓ DE LA CELEBRACIÓ 
 

4.1   Roda de premsa, organitzada per l’Ajuntament. (Joan Piqué, Cap de Gabinet i         
M. Ortiz, President de l’entitat), en data dijous 16 de març.  

4.2    Xarxes socials; Facebook i Instagram ( Josep Maria Vidal) 
4.3    WEB ( Manel O.)  
4.4   Disseny del Cartell i fullet díptic amb programa i itineraris. 

4.4.1 El fullet inclou: Programa i plànol del recorregut de la trobada. 
4.5   “Espònsors” privats per la promoció (ajudes indefinides). Iscriptat 
4.6    Possible publicitat del esdeveniment en la pantalla lluminosa de la Plaça Sant  

Domènec. 
4.7   Presentació de l’obra singular basada en la història dels antics Armats de   

Manresa, realitzada pel escultor i artista manresà Ramon Oms, obra de la que se’n 
podrà fer una sèrie numerada en bronzo per tothom de la ciutat que la vulgui 
gaudir i reduint l’escala permetrà tenir-la com a obsequi futur en las trobades per 
Catalunya que pugui fer l’entitat ACR Armats de Manresa promovent la ciutat, 
amb el missatge: ARMATS DE MANRESA, Cultura i tradició,  318 anys ens 
contemplen. 

 
   

 
5.- LOGÍSTICA I COMPLEMENTS 
 

5.1  Tarima Plaça Sant Domènec, mides:  30m2 (7,5 x 4) amb so i micròfon. 
 5.2  Llaçades pels banderers. (Joan Lladó/ Fina Soler) 
 5.3 Obsequis (Monedes commemoratives). Manel Ortiz 
 5.4 Esmorzar i Dinar del esdeveniment. (Entitat i càtering). 

5.5 Voluntaris infantils  per portar els cartells identificatius al davant dels grups. 
5.6 Col·laboració entre entitats culturals manresanes pel desenvolupament del     

esdeveniment. 
5.7  Avituallament d’aigua al carrer  Canonge Mulet, cantó Àngel Guimerà.  
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6.- DESENVOLUPAMENT DEL ACTE A PLAÇA SANT DOMÈNEC 
 

6.1  Un cop tots els grups hagin entrat a la plaça i s’hagin ubicat, el Capità Lladó 
demanarà guardar un minut de silenci interpretat per la banda dels Armats de 
Manresa, per la mort accidental a la petroquímica de Tarragona del Armat de 
Constantí: Òscar Atance Rovira i pel President dels Armats de Mataró Joan 
Rovira, pel Governador de la Minorisa Romana Artur Blaya i senador J. Anton 
Cruz, així com per tots els companys i companyes desapareguts aquests últims dos 
anys. 
 

6.2  Desprès el Capità Manaia de Manresa,  demanarà al  Governador permís per 
iniciar  les evolucions, el presentador llegirà la ressenya històrica dels Armats de 
Manresa, i a continuació començarà Manresa la seva actuació. 

 
6.3  A continuació i de forma successiva es llegirà la ressenya de Banyoles per 

començar la seva evolució, seguint per Bellpuig, Castellterçol, Constantí, Sant 
Vicenç i finalment Vila - Real. 

 
6.4 A continuació el presentador cridarà la presencia de tots els pendons al davant de 

la tarima per imposar les llaçades repartides per tots el membres de les autoritats 
presents. 

 
6.5 A continuació el presentador cridarà a tots els Capitans dels grups facin acta de 

presència dalt la tarima on rebran de mans de les autoritats el record de la 
celebració per la seva entitat. 

 
6.6  Finalment el president dels Armats de Manresa lliurarà a l’Ajuntament  la figura 

commemorativa creada al efecte pel Ramon Oms. A continuació el president 
agrairà a les autoritats i els grups la seva participació i donarà pas a l’autoritat 
present, sigui, la regidora de Cultura, l’Alcalde o tots dos per aquest ordre, per 
tancar la celebració. 

 
6.7  A continuació i desprès dels parlaments finals, en l’ordre que hagi previst la 

direcció artística es reprendrà la desfilada camí de tornada. 
    
  
  

 


