les arts visuals

Manresa
del 12 al 26 de maig
Organitza:

SUALS.12

dedicat al vi i a

Coorganitza:

Estem contents de participar amb l’Ajuntament de Manresa en l’organització d’aquesta
programació.

El sector vinícola és un dels de més tradició de la comarca i alhora amb més progressió
estratègica. Per aquest motiu Manresa, com a capital del Bages, ha de jugar un paper
important en la promoció d’aquest producte.

Aquest cicle apropa la cultura del vi al teixit social de la ciutat. Això ens agrada perquè serveix
per mostrar aquest signe d’identitat, de cultura, de tradició, que des de sempre ha tingut el
Bages, i que volem donar a conèixer arreu.
En el transcurs dels segles, el Bages ha estat terra de vinyes i de vins. Tenim una natura que
ha proporcionat a la comarca unes característiques de clima i sòl idònies per al conreu de la
vinya i els seus viticultors i enòlegs hi han aportat saviesa i cura.

Col·laboren:
Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
Demarcació de Barcelona
Delegació del Bages-Berguedà

Manresa i el Bages és un indret a descobrir. Ara, oferim un altre atractiu: una manera de viure
el territori a través de l’art i la cultura del vi.
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Mira, tasta, sent els vins de la DO Pla de Bages

Valentí Roqueta Guillamet
President del CRDO Pla de Bages

Per una altra banda, cal destacar un model de treball a l’hora de tirar endavant aquest projecte,
on diferents artistes, col·lectius i entitats sumen esforços amb l’ajuntament i la DO Pla de
Bages per poder oferir a la ciutat i a la comarca un programa divulgatiu i cultural de qualitat.
Aquest és un projecte pensat per promocionar la imatge de la ciutat -potenciant la seva
capitalitat- i la comarca, els seus vins i els seus creadors, però no hagués estat possible sense
l’esforç de tots i la voluntat de compartir valors i il·lusió.

Amb el suport de:

http://www.dopladebages.com/

El vi, no sols representa un element gastronòmic i econòmic, sinó que és sinònim d’una cultura,
d’una identitat i d’un paisatge. Per aquest motiu, hem cregut interessant sumar esforços i
crear un projecte innovador, on els nostres vins s’associïn amb la creativitat i la cultura artística
dels nostres creadors. VI_SUALS.12 sorgeix de la voluntat de fer més forts aquests valors
que comparteixen la cultura i el vi: creativitat, innovació, experiències, patrimoni, territori i
sensacions. Perquè darrera d’un bon vi tenim el paisatge i la terra, la creativitat dels enòlegs i el
gust del qui el tasta. Igual que amb l’art, el tast d’un bon vi es pot convertir en una experiència
única i sensible.

http://www.manresaturisme.cat/

eure l’art

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

Programa d’activitats
Dissabte 12 de maig de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Jornada de portes obertes als cellers de la DO Pla de Bages
Els cellers de la DO Pla de Bages obren les seves portes per ser visitats durant tot el dia.

ABADAL (Santa Maria d’Horta d’Avinyó) - 93 820 38 03
CELLER COOPERATIU D’ARTÉS (C/ Rocafort, 36, Artés) - 93 830 53 25
CAVES GIBERT (C/ Dr. Ferrer, 10, Artés) - 93 830 50 08
CELLER COPERATIU DE SALELLES (Ctra. d’Igualada, s/n, Manresa) - 93 872 05 72
CELLER EL MOLÍ (COLLBAIX) (Camí de Rajadell, Km, 3, Manresa) - 93 102 19 65
FARGAS-FARGAS (Casa Quico, 15, Salelles, St. Salvador de Guardiola) - 93 835 85 47
VINS GRAU (Ctra. Igualada-Manresa, km 75,5, Maians. Castell Follit del Boix) - 93 835 60 02
MAS DE SANT ISCLE (Casa Vilanova, Sant Fruitós de Bages) - 93 874 38 06
OLLER DEL MAS (Ctra. Igualada, Km, 3,4, Manresa – Salelles) - 93 876 83 15
CELLER SOLERGIBERT (C/ Barquera,40, Artés) - 93 830 50 84
Organitza: CRDO Pla de Bages
Del 16 al 26 de maig
VI_SUALS.12. Exposició bibliogràfica sobre
el món del vi
Biblioteca del Casino (Pg. Pere III, 29)
De dilluns a dissabte de 16.30 a 21 h
De dimarts a dissabte de 10.30 a 14 h
Exposició bibliogràfica sobre el món del vi (Bages, Catalunya, Espanya i la cultura del món del
vi). L’exposició anirà acompanyada d’una guia
de lectura.
Organitza: Biblioteca del Casino de Manresa

Dimecres 16 a les 18 h
VI_SUALS tast 2.0
FUB (Av. Universitària, 4-6)
Conduït per Jaume Pont i Gemma Rojas a les
xarxes socials.
Places limitades. Inscripció prèvia a
info@dopladebages o al telèfon 93 874 82 36
Activitat gratuïta.
Cal portar portàtil o smart phones
Organitza: Vinthink i CRDO Pla de Bages
Col·laboren: FUB

EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES

Sis espais expositius del centre Manresa mostraran el treball de més de quinze artistes que ens proposen visions diferents dels onze cellers de la
Denominació d’Origen Pla de Bages. Tast i presentació dels vins dels diferents cellers a l’acte inaugural de cada espai.
Del dimecres 16 al diumenge 27 de maig
“TERROIR” I ESFORÇ de Josep Brunet Bacardit i Pura Travé Fornell (ABADAL)
CAVES GIBERT de Cesc Valcarcel i Joan Antoni Closes (Caves Gibert)
EL VI AL PEU DE LA MUNTANYA DE COLLBAIX de Miquel Cortadella Archs i santi Bajona Pardo
(Celler el Molí)
Centre Cultural el Casino – Espai 7 (Pg. Pere III, 27)
Inauguració i presentació del catàleg del projecte VI_SUALS.12: dimecres 16 de maig a les 20 h
Presentació i tast dels vins dels cellers ABADAL, CAVES GIBERT i CELLER EL MOLÍ
De dimarts a diumenge i festius, de 18 a 21 h
Organitza: Foto Art Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Centre Cultural el Casino
Del dijous 17 al divendres 25 de maig
FARGAS-FARGAS de Josep Mª Perostes Graells i Ferran Faja i Puig (Fargas – Fargas)
CELLER JAUME GRAU GRAU de Manuel i Vidal Angulo i David Jiménez i González (Vins Grau)
Escola d’Art de Manresa (C. Infants, 2)
Inauguració: dijous 17 a les 19 h
Presentació i tast dels vins dels cellers FARGAS-FARGAS i VINS GRAU
De dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 15 a 21 h (divendres fins les 20 h)
Organitza: Foto Art Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Escola d’Art de Manresa
Del dijous 17 al divendres 25 de maig
SOLERGIBERT de Martijn Bessemans (Celler Solergibert)
33,3 M2 DE SINÒPIES de Ramon Brich (Celler Cooperatiu d’Artés)
Casa Lluvià – Manresa (C. Arquitecte Oms, 5)
Inauguració: dijous 17 de maig a les 20.30 h
Presentació i tast dels vins de CELLER SOLERGIBERT i CELLER COOPERATIU D’ARTÉS
De dimarts a divendres de 11 a 13 h i de 18 a 21 h
Dissabtes, de 18 a 21 h
Organitza: CACIS (Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat), Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Delegació del Bages

Del divendres 18 al diumenge 27 de maig
SOMNIS d’Adelina Putellas Jubells (Oller del Mas)
MAS DE SANT ISCLE de Cesc Valcarcel i Joan Ant. Closes (Celler Mas de Sant Iscle)
Museu Comarcal de Manresa (Via de Sant Ignasi, 40)
Inauguració: divendres 18 de maig a les 19.30 h
Presentació i tast dels vins dels cellers MAS DE SANT ISCLE i OLLER DEL MAS
De dimarts a dijous, de 9 a 14 h, divendres i dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h
Organitza: Foto Art Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Museu Comarcal de Manresa
Del divendres 18 al dissabte 26 de maig
AS DE COPES de Yolanda Pradas Herraiz i Pilar Marsa Hernández (Celler Cooperatiu de Salelles)
Cercle Artístic de Manresa (C. Sant Francesc, 2)
Inauguració: divendres 18 de maig, a les 21 h
Presentació i tast dels vins del CELLER COPERATIU DE SALELLES
De dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h
Organitza: Cercle Artístic de Manresa, Foto Art Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Del dissabte 19 al diumenge 27 de maig
CAN SERRA DELS EXIBIS de Lídia de la Cruz Nieto i Robert Santamaria Careta (EXIBIS)
Sala d’exposicions de la Fundació Caixa Manresa (Plana de l’Om, 6)
Inauguració: dissabte 19 de maig a les 11 h
Presentació i tast dels vins del celler EXIBIS
Organitza: Foto Art Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Fundació Caixa Manresa
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Dissabte 19 de maig de 12 a 20 h
Mostra de vins de la DO Pla de Bages
Plana de l’Om de Manresa
Tots els cellers de la DO Pla de Bages presentaran els seus vins al llarg de tot el dia.
Preu del tiquet: 5€. 4 degustacions amb copa de la DO inclosa
Organitza: CRDO Pla de Bages i Ajuntament de Manresa
Dissabte 19 de maig a les 12 h
Maridatge: música i vi
Conferència a càrrec de Glòria Ballús
Auditori de la Fundació Caixa Manresa (Plana de l’Om, 6)
Al llarg de la història els vins han estat presents
directe o indirectament en moltes composicions
musicals. Repassarem alguns d’aquests moments
amb la musicòloga manresana Glòria Ballús.
Organitza: Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Fundació Caixa Manresa
Dissabte 19 de maig a les 18 h
Els tòpics del vi
Conferència a càrrec de Marcel Gorgori
Auditori de la Fundació Caixa Manresa (Plana de l’Om, 6)
Marcel Gorgori desmantellarà alguns tòpics
del vi; és massa car, millor negre, com més
vell millor, ... perquè ens puguem enfrontar a
l’experiència del vi amb naturalitat.
Organitza: Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Fundació Caixa Manresa
Dimarts 22 de maig a les 20 h
Elixir de vida i salut: In vino veritas
Conferència a càrrec del Dr. Rafael Blesa
Auditori de la Fundació Caixa Manresa
El doctor Rafael Blesa, ens parlarà de les aportacions
del vi a la salut de les persones. El Dr. Blesa és Director
del Servei de Neurologia de l’H. de la Sta. Creu i St. Pau
de Barcelona i professor associat mèdic de la Facultat
de Medicina de la Univ. Autònoma de Barcelona.
Organitza: Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Fundació Caixa Manresa

Dimecres 23 de maig a les 20 h
La vinya i el vi: el motor econòmic del Bages
des de l’Edat Mitjana
Conferència a càrrec de Llorenç Ferrer
Auditori de la Fundació Caixa Manresa (Plana de l’Om, 6)
L’historiador Llorenç Ferrer farà un repàs de la
importància de la vinya a la comarca del Bages
al llarg de la història.
Organitza: Centre d’Estudis del Bages, Ajuntament
de Manresa i CRDO Pla de Bages
Col·labora: Fundació Caixa Manresa
Dijous 24 de maig a les 21 h
Estrena de curtmetratges VI_SUALS.12
Teatre Conservatori de Manresa (C. Mestre Blanch, 4)
Tres joves creadores bagenques (Montse Martínez, Berta Oliveres i Ariadna Torres) ens presenten les seves realitzacions produïdes especialment per a aquest projecte.
Iona de Montse Martínez
Lapse de Berta Oliveres Peig
En el més ençà d’Ariadna Torres
Organitza: Cine Club Manresa, Ajuntament de Manresa i CRDO Pla de Bages
VI_SUALS. 12 Virtual
(http://www.regio7.cat/especials/visuals)
Dimarts 15 de maig a les 18 h
Xat amb Gemma Rojas i Marsol, impulsora de
Vinthink, la xarxa social dels apassionats del vi.
Per participar, cal connectar-se a www.regió7.cat
i enviar les preguntes sobre vins i el món de les
xarxes socials a l’entrevistada, que les respondrà en directe.
Del 12 al 26 de maig, coincidint amb
VI_SUALS.12, els restaurants associats al
Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages oferiran un menú en que intervindrà el Picapoll.

