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La Festa Major del Poble Nou
engegarà dissabte sense el Pati de
l'Escorxador com a espai principal

El grup de percussió Les Vilatukades durant la Festa Major del Poble Nou del 2017 | AVV Poble Nou

L'Associació de Veïns del barri del Poble Nou ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a una
nova edició de la seva Festa Major que, a diferència de les que s'han anat succeint fins ara, no
tindrà el Pati de l'Escorxador com a escenari principal. I és que tal com ja va informar aquest diari
el mes de setembre del 2017
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70100/campus/fub/creix/amb/nou/espai/situat/al/conj
unt/modernista/escorxador) , aquest espai de la ciutat passarà a formar part de la Fundació
Universitària del Bages (FUB), que des de ja fa pràcticament un any, està realitzant-hi obres de
restauració per fer-hi encabir els estudiants de fisioteràpia. De fet, ja fa mig any que el local social
de l'AVV es troba al carrer Flor de Lis
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/77291/associacio/veins/poble/nou/estrena/nou/local/
quart/al/carrer/flor/lis) .
La nova ubicació en la qual es duran a terme el gruix més gran dels actes de la Festa Major del
Poble Nou serà la plaça Mossèn Vidal, força més petita que el Pati de l'Escorxador i situada just
davant de l'església parroquial del barri. De fet, serà aquest mateix edifici religiós l'espai en el qual
s'inaugurarà la festivitat, amb el pregó institucional que enguany anirà a càrrec dels alumnes del
col·legi Ave Maria i que començarà a dos quarts de nou del vespre. Immediatament després, el
grup d'havaneres Blau Mediterrà oferirà un concert acompanyat de rom cremat.
Pel que fa al diumenge, s'encetarà amb la tradicional caminada popular fins a Joncadella, que
sortirà a les nou del matí des del parc de la Font del Gat i tindrà un recorregut circular de 12
quilòmetres. Des de l'organització es detalla que s'ha de portar esmorzar.
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A banda, a partir de les onze del matí, els menors d'edat que ho vulguin podran participar en el
61è Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil, que es durà a terme al local social de l'Associació de Veïns
(AVV) del barri. Les obres, que s'hauran d'entregar el mateix dia, estaran exposades durant una
setmana al local de l'AVV i no serà fins el diumenge dia 24 (DE MARÇ) que es faran públics els
noms dels premiats en un acte que començarà a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Mossèn
Vidal.
23 i 24, el cap de setmana fort
El dissabte 23 la festa es reprendrà a dos quarts de sis de la tarda amb l'espectacle d'animació
infantil Pallassades, a càrrec de la companyia Els Bitxicleta, a la plaça Mossèn Vidal. Una hora
més tard, i a la mateixa ubicació, hi haurà una calçotada popular acompanyada de pa amb botifarra
que es complementarà amb un ball de Festa Major a càrrec del duet Cristina i Josep Maria.
El diumenge 24 es llevarà amb la tradicional botifarrada popular, que es durà a terme a la plaça
Mossèn Vidal i començarà a les nou del matí. Paral·lelament, i a partir de les deu del matí, al carrer
Sant Josep, s'inaugurarà la tercera edició del Mercat de Comerços del Barri amb carpes de
productes locals i artesans. El mercat allargarà l'activitat fins a les set de la tarda.
La cultura popular prendrà el protagonisme a partir de dos quarts d'onze del matí, moment en el
qual el grup de tabalers Les Vilatukades oferiran una cercavila rítmica i divertida que engegarà al
carrer Sant Josep i acabarà a la plaça Mossèn Vidal. Immediatament després, es donarà el tret de
sortida a la XXIX Trobada de Gegants de Catalunya, que faran una cercavila des del carrer Sant
Josep fins a la plaça Mossèn Vidal. Allà, es farà la presentació de les colles participants, que faran
ballar els seus gegants al ritme de cobla.
Els grups que enguany hi participen són els gegants de Moià, Navàs, La Llacuna, Canovelles, Sant
Julià de Cerdanyola, els Calçots de Valls, els de Cardona, Verdú, Teià, Esplugues de Llobregat,
Sant Pere Molanta, Malgrat de Mar, Súria, Manresa, i els del barri amfitrió.
Paral·lelament a la cercavila gegantera, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues del migdia
es col·locaran taulers d'escacs al carrer Sant Josep per a tothom que hi vulgui jugar. Així mateix,
a partir de dos quarts de dotze la cobla Ciutat de Manresa oferirà peces sardanístiques per a
tothom que les vulgui ballar, al carrer Sant Josep.
El diumenge 24 acabarà amb una xocolatada popular a la plaça Mossèn Vidal, on també hi haurà
instal·lats inflables i tobogans gegants. Tot plegat començarà a dos quarts de cinc i s'allargarà fins a
les set de la tarda.
Catorzena Trobada de Motos el diumenge 31
Finalment, la darrera proposta de Festa Major arribarà el diumenge dia 31. A les nou del matí tots
els amants de les motos podran degustar un esmorzar a la plaça Mossèn Vidal i a un quart de
dotze iniciaran, amb els seus vehicles, una ruta per la comarca que acabarà a davant del frankfurt
Cal Xavi, al carrer Abat Oliva. Aquesta activitat, organitzada per l'entitat Amics de les Motos del
Poble Nou, comptarà, també amb una masterclass de zumba que es durà a terme al carrer Abat
Oliva a partir de dos quarts d'una del migdia.
Descarrega't el programa complet d'activitats
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1552297250fm_poble_nou_2019.pdf) .
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