
 
 
 

 
RECOMANACIONS A LES COLLES PARTICIPANTS A LA 

IV Trobada Nacional de Capgrossos 
Manresa, 3 i 4 de juny de 2006 

 
ARRIBADES A MANRESA:  
 

• Colles que venen dissabte:  AL PALAU FIRAL DE MANRESA, ENTRE 4 I 5 DE LA TARDA. 
• Colles que venen diumenge:  A LA PLAÇA ASSIGNADA, A PARTIR DE LES 9H. DEL MATÍ.  

 
 
Al arribar a Manresa, trobareu indicadors que us guiaran cap al lloc de recepció. 
Us enviem una mostra del vostre, del color que se us ha assignat, per tal de que el podeu reconèixer de 
seguida.  
 
El dissabte totes les colles han d’arribar al Palau Firal, indicador blanc; El diumenge, cada plaça te un color, 
per tant cada colla haurà de seguir el seu color. 
 
DE CARÀCTER GENERAL: 
 

• Cada colla tindrà assignada una o més persones que l’acompanyarà en tot moment i que serà el 
seu guia i ajudant, i també l’enllaç i el contacte amb l’organització. 

• A la recepció, s’entregarà a les colles, unes identificacions personals que serviran de clau d’accés 
al menjador i a la zona dormitori.  

• Si algú perdés al seva identificació s’haurà de dirigir al seu Cap de Colla i aquest al seu 
acompanyant. Aquesta persona farà la petició a l’àrea corresponent. 

• El dissabte es farà una plantada-exposició dels capgrossos, que s’hauran de col·locar al damunt 
d’unes taules per poder admirats pel públic. 

• Es recomana no deixar els caps a terra, sobretot durant l’espectacle del naixement dels dos 
Capgrossos nous. Els mateixos caps que porteu les colles formen part de l’espectacle.  

• US DEMANEM QUE ELS TINGUEU POSATS, MENTRE GAUDIM DE L’ARRIBADA DELS 
NOUVINGUTS, LA TARDOR I L’HIVERN. 

• L’espectacle es complementa amb una il·luminació que requereix una certa foscor al carrer, per 
tant, l’acte s’ha previst una mica tard, quan es faci fosc. 

• Un cop acabat l’acte del naixement, caldrà desplaçar-se uns metres per agafar els autocars que 
ens portaran cap al Palau Firal. Allà ens retrobarem de nou per sopar i ballar i fer la gresca 
gegantera que vulguem. 

• S’adverteix a tothom que tot plegat serà una mica tard, degut a l’hora que en aquesta època de 
l’any es fa fosc. 

• Per aguantar la gana, s’ha previst un “mossec” a la tarda. 
• També està previst el tema de l’aparcament, al Palau Firal, n’hi ha molt 

 
PEL QUE FA L’HORA DE DORMIR: 
 

• Tindrem la planta superior del Palau Firal reservada pels que es vulguin quedar dormir. 
• El terra estarà recobert amb moqueta. 
• Caldrà portar el necessari per passar la nit, sac de dormir, matalàs d’escuma, aïllant, i tot el que es 

vulgui... 
• Al Palau Firal, hi ha els corresponents serveis sanitaris, no hi han dutxes. 
• Si algú no apuntat, desitja quedar-se a dormir, només cal que ho comuniqui al seu acompanyant. 

Al Palau, hi ha lloc de sobre per tots. 
 
 
NOTA: 
 
Aquest full, juntament amb un plànol de Manresa, i diverses informacions completaries, s’ha 
enviat a totes les colles inscrites per correu ordinari. 


