
El cicle Vi_suals arriba amb novetats,  
fidel al seu estil de buscar maneres 
diverses i originals de mostrar la fusió 
entre a creació artística i la cultura del vi.  
Aquest any, la mostra d’art s’ha plantejat 
amb un nou format: diversos artistes 
mostraran la seva obra en paradors  
de locals disponibles del Centre Històric 
de Manresa.

La tradicional col·laboració entre l’art  
i el vi, doncs, s’hi afegeix aquest any un 
tercer element: la contribució a portar 
nova vida al Centre Històric de Manresa. 
Per fer-ho tot plegat encara més rodó. 
I per relligar-ho, el lema d’enguany és 
especialment adequat: “Empeltats”. 
Un concepte que fa referència al món 
de la vinya o d’altres espècies vegetals, 
però que s’adiu perfectament a aquesta 
filosofia de sumar esforços, de treballar 
conjuntament, de caminar plegats, de 
créixer junts, que és a la base de Vi_suals.

El cicle es vincula de nou, també, amb la 
Fira ViBa, la segona edició de la Fira del Vi 
del Bages, un esdeveniment que després 
d’una exitosa primera edició, torna amb 
la voluntat de ser un punt de referència 
i el gran aparador de la cultura del vi de 
Manresa i el Bages. 

Som en una terra de vins i de creadors 
d’art de primer nivell. És per això que la 
proposta de Vi_suals, que fusiona amb 
èxit aquests dos mons que d’entrada 
podrien semblar allunyats, és un autèntic 
regal que hem d’aprofitar.

Com és habitual, les propostes 
artístiques del cicle ens arriben per 
diverses vies, a través d’artistes 
plàstics i audiovisuals. L’Ajuntament i el 
Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Pla de Bages col·laborem 
en l’organització, amb la coordinació i 
l’impuls de la Taula d’Arts Visuals de la 
Catalunya Central, i la col·laboració del 
Cercle Artístic de Manresa, Foto Art 
Manresa i Cine Club Manresa. A tots els 
que ho fan possible,  
el nostre més sincer agraïment.

Que tots plegats gaudim d’aquesta  
nova edició de Vi_suals. I que sigui per 
molts anys!

#vibavisuals
www.firaviba.cat
www.dopladebages.com
www.manresaturisme.cat
www.manresacultura.cat

Ho organitzen:

Presentació

Valentí Junyent Torras
Alcalde de Manresa

Joan Soler Playà
President del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Pla de Bages

Roser Oduber Muntañola
Presidenta de la Taula d’Arts Visuals 
de la Catalunya Central

Activitats

Ho coorganitzen:

Hi col·laboren:

Amb el suport de:

 
#vibavisuals

del 15 de maig  al 14 de juliol
Manresa

Empeltats
Una fusió entre l’art i el vi.
Una experiència per als sentits.

Sant Domènec
Joc de pistes i enigmes relacionats amb els 
vins, cellers i la història del Pla de Bages. Resol 
tots els enigmes i entra al sorteig de diferents 
premis per gaudir de l’enoturisme al Bages. 

Inauguració
12:30h   I   Plaça Sant Domènec
Acte institucional d’inauguració de la Fira ViBa i 
de Vi_suals’19. 

Tast de vins blancs de varietats 
tradicionals
12:30h   I   Espai de tast. Plaça Sant Domènec
Miquel Palau, enòleg i vocal tècnic del Consell 
Regulador de la DO Pla de Bages. 
Compra d’entrades a firaviba.cat

Acció artística a càrrec de  
Marta Rabaneda i Maria  
Ribera. 
13:00h  I   Mercat de Puigmercadal, Manresa.
La Flor és sempre al Raïm
Les petites accions, les coses sense nom, l’aire 
que respirem, el verd del camp, el sol de cada 
dia, un gotim de raïm que madura. Les coses 
s’agafen o no, arrelen o es perden en l’aire. 
Viure i rebrotar, tal com el pagès canvia amb un 
empelt el signe de l’arbre i del fruit, disposades 
a col·laborar, a canviar, a donar fruits conjunts.

Acció artística a càrrec 
d’AMIRASPA. 
18:00h  I   Local del carrer Sant Miquel,  
6. Manresa.
Renaixement Cos art
Performance. Espectacle  de caràcter 
avantguardista en el que es convinent diferents 
elements d’art com  la pintura corporal, el teatre 
i les arts plàstiques.

Actuació de Lúpulus Emsembla 
en el marc del Festival Simfonic 
(Festival de concerts simultanis)
18:00h   I   Espai 1522
Més informació del Festival Simfonic  
a simfonic.org
 

”Empeltats”. Exposició de  
Foto Art Manresa. 
19:00 h  I   Espai Plana de l’Om. Manresa.

Projecció de curtmetratges a 
càrrec de Cine Club Manresa
19:30 h  I   Espai Plana de l’Om. Manresa.
De Marc Baylina i d’Isabel Casanova.

Tast de vins negres de  
varietats tradicionals
19:30h   I   Espai de tast. Plaça Sant Domènec
Joan Soler, enòleg i president del Consell 
Regulador de la DO Pla de Bages. 
Compra d’entrades a firaviba.cat

Actuació de la Royal Flam Band
20:30h   I   Plaça Sant Domènec
Quintet de tall jazzy amb un repertori clàssic de 
jazz, bandes sonores i swing.

dimecres 
15 de maig 
Maridatge de vins i formatges  
del Bages 
19:30 h   I   Auditori M.Carme Grauvilardell, 
Sant Vicenç de Castellet
A càrrec de Jaume Pont, sommelier i Marta 
Medrán, de Quesommelier.
Inscripcions a partir del 2 de maig a  
b.st.vicensc.svc@diba.cat o al telefon  
93 833 08 56. (activitat inclosa en els actes 
de la Fira del Vapor)

Itinerari oficial d’obertura  
de Vi_suals 2019
20 h   I   Centre Històric d’Art
Circuit d’art entorn em tema “empeltats” 
a locals disponibles del centre històric de 
Manresa amb els artistes convidats a Vi_suals 
2019: Eva Cardona, Joan Carrió, Anna Cayuela, 
Alba Comas, Alèxia Lleonart, Josep Morral, 
Pep Pérez, Eder Pozo, Berni Puig, Periko 
Raspa, Aina Sallés i Pura Travé. Disseny i 
comissariat a càrrec de la Taula d’Arts Visuals 
de la Catalunya Central. Punt de trobada: plaça 
Major, davant Oficina de Turisme.

dijous 
16 de maig 
Presentació del Llibre Raïms:  
Les principals varietats  
catalanes: història, cultiu i vins. 
19 h   I   Sala d’Actes del Casino, Manresa 
A càrrec de Josep M. Puiggròs i Lluís Giralt, 
autors del llibre. Institució Catalana  
d’Estudis Agraris.

dissabte 
25 de maig  
Jornada tècnica: “Posem en valor 
el territori: de la pedra seca a 
l’enoturisme”.
9:30 h   I   Local de l’Associació Cultural 
Recreativa de Rajadell. Carrer Major,  
14 Rajadell 
Organitza: Consorci Leader de la Catalunya 
Central i Consell Regulador DO Pla de Bages

dijous  
30 de maig
Tast Emprenedor
17h   I   Sala Montserrat. Escola  
d’Hoteleria Joviat
Alumnes d’emprenedoria de la FUB i alumnes 
d’hoteleria i sommelieria de l’Escola Joviat.
Activitat oberta a tothom. 
Col·labora: Universitat Central i Escola 
d’Hoteleria Joviat.

dissabte  
1 de juny
10 grans vins del Bages al  
Petit Celler
de l’1 al 8 de juny  |  Petit Celler , Passeig  
Pere III, 18, Manresa
Vins del Bages a copes per 2,50€  
(copa i pintxo)

Jornada de portes obertes dels 
cellers de la DO Pla de Bages
Jornada on es podran visitar gratuïtament els 
cellers amb inscripció prèvia. Per conèixer els 
horaris de visita i fer la reserva cal contactar 
amb el celler. 
Abadal, Celler Cooperatiu d’Artés, Celler 
Sanmartí, Celler el Molí - Collbaix, Solergibert, 

diumenge
9 de juny                         
Ruta de les tines a peu de vinya 
amb tast de vins
de 9:30h a 13h   I    Sortida i arribada en 
autobús a la Plaça Infants
Ruta guiada de 6 km per les tines de la Vall del 
Flequer, al Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, per conèixer aquest patrimoni 
únic, amb un tast de vins de la DO Pla de Bages 
i productes del programa Parc a Taula.
Compra d’entrades a firaviba.cat

Fira de vins de la DO Pla de Bages
de 12h a 15h   I    Plaça Sant Domènec
Amb els cellers de la DO Pla de Bages, per 
conèixer els seus protagonistes i per tastar tots 
els seus vins.

Mostra gastronòmica
de 12h a 15h   I    Plaça Sant Domènec
Amb els Fogons Gastronòmics del Bages, un 
col·lectiu de cuiners professionals del Bages 
que té l’objectiu de donar valor a la gastronomia 
de la comarca i a promocionar els productors  
i elaboradors del territori.

Els tresors del Pla de Bages
de 12h a 15h   I   Plaça Sant Domènec
Joc de pistes i enigmes relacionats amb els 
vins, cellers i la història del Pla de Bages. Resol 
tots els enigmes i entra al sorteig de diferents 
premis per gaudir de l’enoturisme al Bages. 

Espai infantil de jocs amb  
La Xarranca
de 12h a 14h   I   Plaça Sant Domènec
Prova la teva habilitat amb jocs de fusta  
d’arreu del món! Per a famílies amb nens/es  
de 4 a 10 anys. 

Introducció musical de  
La Caravaggia
12h   I   Plaça Sant Domènec
(en col·laboració amb el Festival  
Espurnes Barroques)

Tast de vins negres de  
varietats internacionals
12:30h   I    Espai de tast. Plaça Sant Domènec
Josep Pelegrín, sommelier i coordinador del 
curs de sommelier a l’Escola d’Hoteleria Joviat. 
Compra d’entrades a firaviba.cat

Actuació de Harpo’s Band
13:30h   I    Plaça Sant Domènec
La vitalitat i l’elegància del millor jazz,  
swing i dixie.

Cloenda de la Fira amb pa amb vi  
i sucre per tothom
15h   I    Plaça Sant Domènec

Danses de verema i taller de 
danses del Renaixement
18h   I    Atri de La Seu
Amb Laura Sintes. (Places limitades. Reserves 
a espurnesbarroques.cat)

Concert del Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana
20h   I    La Seu
Dirigit per Xavier Puig, amb copa de vi de 
cloenda. Obres de  J. Brudieu, Ll. de Milà, 
P. Alberch, M. Fletxa. La Seu de Manresa. 
(Entrades a espurnesbarroques.cat)

dijous 
20 de juny
“Empeltats” Vi_suals’19
Del 20 de juny al 14 de juliol de 2019    
I   Museu de la Tècnica de Manresa
Exposició les les fotografies de Foto Art 
Manresa i dels curtmetratges de Cine  
Club Manresa.

Fargas-Fargas, Oller del Mas, Celler Grau i 
Grau, Les Acàcies, Caves Gibert, Vins Colltor.

dilluns 
3 de juny  
Fira Vi-Ba Pro
de 10 a 16:30h   I   Teatre Kursaal, Manresa
Jornada enogastronòmica per a professionals 
del vi, l’hoteleria i l’enoturisme.  
Més informació i inscripcions a 
comunicacio@dopladebages.com
Preu: 60€

divendres  
7 de juny 
Nit de picapolls sota la llum  
de la lluna - Vine a sopar al  
Parc de la Seu! 
21 h   I   Parc de la Seu
Tast dels picapolls de la DO Pla de Bages  
amb tastets dels Fogons Gastronòmics del 
Bages i música en directe a càrrec de Mon  
Petit Món i DJ Ferri B i els castellers Picapolls  
de la Gavarresa. 
Hi col·laboren: els castellers Picapolls de la 
Gavarresa I Els Fogons del Bages

dissabte 
8 de juny                          
Acte de reconeixement de 
la Pedra Seca per celebrar 
l’obtenció de Patrimoni Cultural 
immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO a l’Art de la pedra seca: 
coneixements i tècniques.
10 h   I    L’Obaga de l’Agneta. Els Comtals.
Actuació del grup “Guillem Anguera i Txek”
Organitza: Direcció General de Cultura Popular 
de la Generalitat de Catalunya, Associació per 
la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional  
i Ajuntament de Manresa.

Visita guiada: Manresa, la cultura 
del vi al Cor de Catalunya
11 h   I   Oficina de Turisme. Plaça Major  
(Pl. Major, 10)
Coneix Manresa des de la seva esplendor 
medieval fins a l’etapa modernista, amb una 
mirada en clau de vi per aquells espais de la 
ciutat que van tenir un paper rellevant durant  
la febre del vi al Bages, i acabant amb un tast 
de vins.
Organitza: Fundació Turisme i Fires  
de Manresa.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme i a 
manresaturisme.cat

Fira de vins de la DO Pla de Bages
de 12h a 15h i de 17h a 24h   I   Plaça Sant 
Domènec
Amb els cellers de la DO Pla de Bages, per 
conèixer els seus protagonistes i per tastar tots 
els seus vins.

Mostra gastronòmica
de 12h a 15h i de 19h a 24h   I   Plaça  
Sant Domènec
Amb els Fogons Gastronòmics del Bages,  
un col·lectiu de cuiners professionals del Bages 
que té l’objectiu de promocionar la gastronomia 
de la comarca i posar en valor els productes  
del territori.

Espai infantil de jocs amb  
La Xarranca
de 12h a 14h i de 18h a 20h   I   Plaça  
Sant Domènec
Prova la teva habilitat amb jocs de fusta  
d’arreu del món! Per a famílies amb nens/es  
de 4 a 10 anys.

Els tresors del Pla de Bages
de 12h a 15h i de 17h a 24h   I   Plaça  

Manresa, com molts municipis, veu com 
una part dels locals comercials romanen 
tancats. Aquesta problemàtica també es 
manifesta al nostre Centre Històric. Per 
això, el Comissionat pel Centre Històric, 
amb la col·laboració de les propietats, 

Amb el suport de:

Més informació a 
centrehistoricmanresa.cat

Un projecte que té  
per objectiu activar  
i visibilitzar els locals 
disponibles mitjançant 
exposicions d’art  
als aparadors.

hem acondiciat aparadors de botigues 
tancades perquè esdevinguin punts 
d’atracció artística.

Vi_suals 19 serà la primera activitat 
que s’hi durà a terme.



         

Els cellers 
Grua
Autor: Pep Pérez

1.

Vida
Autora: Eva Cardona
“Vida” és el conjunt de llibres d’artista que us presento, 
on hi amago gravats que ens parlen dels vincles  
que tenim amb la nostra terra, els nostres orígens  
i els paisatges que imaginem.

5.

Gracias
Autor: Eder Pozo
Gracias es una seqüencia de tres imatges que  
evoca l’obsolescència, la decadència i la desaparició. 
Reflexiona sobre l’enamorament, establint una narrativa 
entre tres temps.

3.

Empeltats - units - barrejats
Autor: Joan Carrió
Quan empeltem, unim dues plantes diferents per  
aconseguir la millora d’una espècie, arbre, planta, fruit. 
Els humans ens hem anat multiplicant tot barrejant  
espècies. Ens alguns casos la unió ha donat fruit.  
En altres ha estat impossible.

7.

Butho obssesion
Autor: Periko Raspa
La realitat del empelt és la fusió.

2.

“He mort el Rei” / “Batalla VI” / 
“Caçador” / Llibre La Fuga 
Autor: Berni Puig
Vàries peces realitzades durant l’hivern de 2019  
al Konvent (Berga).

6.

Ingràvita
Autora: Aina Sallés
Desarrelades de tot i lliures de gravetat, simplement  
hi són.

4.

Esbarzer de sang
Autora: Alèxia Lleonart
... ferida, que ens conecta, que ens fa créixer, sense 
conèixer-ne l’arrel. Sense ser mai del tot...

8.

Empeltar el llum
Autora: Alba Comas
Inserir una part del llum en un cep de manera que 
s’estableixi entre els dos una unió permanent. 

9.

Gran llavor
Autor: Josep Morral
Estem empeltats del nostre entorn natural.  
Hi ha moltes connexions entre el nostre interior  
i les formes vegetals. Els troncs són com ossos 
recargolats que estructuren la planta, la sostenen  
i li donen forma. La nostra pell s’arruga amb el temps 
com ho fa el pètal sec de la flor marcida. A través de 
la mirada ens vinculem encara més amb la natura 
que és dins nostre. 

11.

Empeltant amor per  
la vinya i el territori
Autora: Pura Travé
Des de Ca l’Estruch de Sant Cugat del Racó, ens 
empelten d’amor per la vinya i el territori.

10.

Mutació
Autora: Anna Cayuela
Veig i el que veig em modifica, al mateix temps que 
modifico el que veig.

12.

Art als aparadorsde la DO Pla de Bages
www.dopladebages.com

visita@abadal.net 
info@abadal.net 
www.abadal.net

 @vinsabadal
   bodegasabadal

   @vinsabadal

08279 Sta. Mª  
d’Horta d’Avinyó 
T. 93 820 38 03

Celler Abadal

Cava Gibert
cavagibert@cavagibert.com 
www.cavagibert.com

  @cavagibert
   cavagibert

    @cavagibert

Dr Ferrer  
Solervicents, 10  
08271 Artés 
T. 93 830 50 08

Celler Cooperatiu  
d’Artés - Artium artium@cavesartium.com 

www.cavesartium.com

 @Artium1908
   Artiumvinsicaves

   @Cavesartium 

C/ Rocafort, 44 
08271 Artés 
T. 93 830 53 25

Celler Grau i Grau

info@cellergrauigrau.com 
www.cellergrauigrau.com

Crta. C37 Igualada-Manresa, km. 75,5 
08255 Maians  
(Castellfollit del Boix) 
T. 93 835 60 02

Celler Cooperatiu  
de Salelles

coopsalelles@coopsalelles.com 
www.coopsalelles.com

  coopsalelles

Ctra. Igualada, s/n 
08241 Manresa  
T. 93 872 05 72

Celler Les Acàcies

info@lesacacies.com 
www.lesacacies.com

Finca Les Acàcies – 
Crta. B-431 km 56,7 
08279 Avinyó 
T. 93 362 00 10

Celler 
Sanmartí info@cellersanmarti.cat 

www.cellersanmarti.cat

  @celler_sanmarti
     cellersanmarti

   @celler_sanmarti
08650 Sallent 
T. 629 52 90 59

Celler  
Solergibert josep@cellersolergibert.com 

www.cellersolergibert.com

  @vinssolergibert
     CellerSolergibert

   @cellersolergibert

C/ Barquera, 40 
08271 Artés 
T. 93 830 50 84

Can Serra  
dels Exibis

info@exibis.com 
www.exibis.com

 @CanSerraExibis

Masia Can Serra dels 
Exibis, s/n
08670 Navàs

Collbaix - 
Celler el Molí

collbaix@cellerelmoli.com 
www.cellerelmoli.com 

 @cellerelmoli
    Collbaixcellerelmoli

Camí de Rajadell, km 3 
08241 Manresa
T. 93 102 19 65

Fargas - Fargas
celler@fargas-fargas.com 
www.fargas-fargas.com

  @fargasfargas
     CellerFargasFargas

   @fargasfargas

Cal Quico, 15 
08253 Salelles  
(Sant Salvador de Guardiola) 
T. 93 835 85 47

Heretat Oller 
del Mas

enoturisme@ollerdelmas.com 
info@ollerdelmas.com 
www.ollerdelmas.com

  @OllerdelMas
     ollerdelmas

   @ollerdelmas

Crta. Igualada (C-37z) km.91 
08241 Manresa 
T. 93 876 83 15 / T. 93 835 60 02

Mas de  
Sant Iscle info@masdesantiscle.com 

www.masdesantiscle.com

  @MasdeSantIscle
     masdesantiscle

   @mas_de_sant_iscle

Casa Vilanova 
08272 Sant Fruitós de Bages 
T. 93 874 38 06

www.dopladebages.com

 @dopladebages
   DOPladeBages

   @dopladebages
C/ Casa de La Culla, s/n 
08242 Manresa 

Denominació 
d’Origen  
Pla de Bages

Vins Colltor

info@vinoscolltor.com 
www.vinoscolltor.com

 @Cal_colltor

Masia Colltor, s/n 
08273 Santa Maria d’Oló   
T. 93 838 40 06  
T. 691 43 99 98 

Sant Miquel d’Oló

info@cellersantmiqueldolo.com 
cellersantmiqueldolo.com

   @stmiqueldolo

Mas de Sant Miquel, s/n
08273 Santa Maria d’Oló
T. 637051078

Entrebosc
Castellfollit del Boix

www.entrebosc.com

   entrebosc
   @entrebosc

La Diferenta
Navàs

www.ladiferenta.cat

 @ladiferenta
   ladiferenta

   @ladiferenta

Murallius
Sant Fruitós de Bages

www.murallius.com

   @murallius

Vinyes de  
Castellgalí
Castellgalí
www.vinyesdecastellgali.com

 @videCastellgali
   vinyesdecastellgali

   @ vinyesdecastellgali

 Projectes de viticultors sense celler

Empeltar és l’acció d’unir dues 
plantes diferents per fer-ne créixer 
una de nova. També empeltem pell 
nova per curar velles ferides. Avui 
aquí voldríem donar una visió molt 
més àmplia; no només empeltarem, 
sinó que serem empeltats.
Donarem ales a la imaginació  
i deixarem que ens empelti per 
fusionar tot allò que, real o no, ens  
faci veure una visió fantàstica del 
món del vi.

Empeltats 
Exposició de fotografia
Autors: Foto Art Manresa

Del 8 al 16 de juny de 2019
Espai Plana de l’Om

La Clàudia és l’encarregada del 
Bar Minuit, un humil bar de ciutat 
que malauradament no és molt 
freqüentat. Durant la nit del concert 
d’en David Escupinya tot apuntava 
que acabaria sent una nit normal, 
però serà realment així? Qui són 
els clients d’aquesta nit? Quines 
històries s’amaguen darrere d’ells?  
I el més important, què és una  
nit normal?

Tu 
Curtmetratge
Direcció: Marc Baylina

Projecció: Dissabte 8 de juny a les 
19.30 h, a l’Espai Plana de l’Om

Natàlia entra en un sex shop 
disposada a llogar una pel·lícula  
per sorprendre a la seva parella. 
Tot d’una entra una noia per la qual 
sent una forta atracció i ja no podrà 
treure’s del cap.

Sex Shop 
Curtmetratge
Direcció: Isabel Casanova

Projecció: Dissabte 8 de juny a les 
19.30 h, a l’Espai Plana de l’Om

fotografia: g.montes

Fotografia  
i curtmetratges

Carrer de Sant Miquel

Plana de  
l’Om

Sant Pere, 6

Sant Miquel, 6

Carrer Nou, 5

Mercat de  
Puigmercadal

Muralla del  
Carme, 5

Muralla del  
Carme, 8

C
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C
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C
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