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*En tots els actes és imprescindible inscripció prèvia: al Centre
Cardona Medieval (de dilluns a divendres de 10h a 14h), al
telèfon 93 868 49 12 o inscripcions@cardona.cat
DV 4 / JOVENTUT / Cinema a la fresca: “Bohemian Rhapsody” - 21h, a la Plaça de
la Biblioteca *Imprescindible inscripció prèvia (per Instagram @cardonajove o mail
cardonajove@gmail.com)

DSS 5 / MÚSICA / Concert d’Amor i Llibertat, amb Lídia Pujol - 21h, Col·legiata del
Castell de Cardona
DG 6 / TEATRE / “Les noies de Mossbank Road” - 20h, a la Plaça del Vall
DT 8 / JOVENTUT / Bubble football, activitat esportiva - De 19h a 22h, al Camp de
Vida Activa (Edat: de 12 a 29 anys) *Imprescindible inscripció prèvia (per Instagram
@espaijovecardona)

DC 9 / JOVENTUT / Vespre cardoní: concert amb grups de Cardona - de 20h a
23h, a la Plaça de la Biblioteca. *Imprescindible inscripció prèvia (per Instagram
@cardonajove o mail cardonajove@gmail.com)

DJ 10 / CULTURA / Acte de commemoració de la Diada: encesa de la flama de la
resistència catalana - 11h, al monument de l’Onze de Setembre. Acte seguit, ofrena
floral al baluard de St. Llorenç en memòria dels defensors del castell en la Guerra
de Successió (1711) i lectura del manifest a càrrec d’Anna Henestrosa (INS Sant
Ramon). Amb la participació de la Banda de Música de Cardona
DV 11 / CULTURA / Ofrena floral, discurs institucional i interpretació de l’Himne
Nacional de Catalunya a càrrec de la Coral Cardonina - 12h, al monument de
l’Onze de Setembre. Acte seguit, galeig dels Trabucaires de Sant Ramon

DV 11 / CULTURA / Espectacle de recital poètic i musical, a càrrec d’Anna
Barrachina (actriu) - 20h, a la Plaça del Mercat
DSS 12 / INFANTIL / Espectacle infantil: Mortelo & Manzani - 12h, a la Plaça del Vall
DSS 12 / CULTURA POPULAR / Ball de bastons i novena - 18:30h, a l’Església
DSS 12 / MÚSICA / Concert d’homenatge a la Festa Major de Cardona, amb la
Banda de Música de Cardona - 20.30h, al pati de l’Institut Sant Ramon
DG 13 / CULTURA POPULAR / Ball de gegants - 12h, al pati de l’INS St Ramon
DG 13 / CULTURA / Audició de sardanes, amb la Cobla de Súria - 19h, a la Plaça
del Vall
DLL 14 / CULTURA POPULAR / Ofici solemne en honor a la Mare de Déu del
Patrocini. En acabar, ball de l’Àliga de Cardona i cantarà la Coral Cardonina - 12h
a l’Església
DLL 14 / MÚSICA / Concert d’havaneres amb Les Anxovetes - 20h, al pati de
l’INS St Ramon
DT 15 / CULTURA POPULAR / Ofici solemne i Ball de bastons - 11h, a l’Església
DT 15 / FAMILIAR / “Una nit amb el Mag Lari” - 18h i 20:30h (doble funció), a
l’Auditori Valentí Fuster. Tota la informació i entrades disponibles a
entrades.cardonaturisme.cat i a l’Oficina de Turisme (93 869 27 98)
DV 18 / CULTURA / Acte de commemoració del 18 de setembre: ofrena floral, ball
de l’Àliga de Cardona i interpretació de l’Himne Nacional a càrrec Banda de
Música de Cardona - 20h, al monument de l’Onze de Setembre

DSS 19 / XXIII APLEC / Concert Folk amb Irene Augé i Ramon Franch - 21h, a la
Plaça del Mercat
DV 25 / CINEMA / Cicle Gaudí: pel·lícula “Madre” - 21:30h, al Teatre Els Catòlics
DSS 26 / ESPORT / Festival Espurnes Barroques: caminada del pou de gel al
Paperer. Aparcament: Tallers Tort (Cardona). Més informació a espurnesbarroques.cat
Concert de fortepiano a càrrec de Patricia Garcia Gil - 11:30h a l’antiga fàbrica El
Paperer. *Entrades disponibles a espurnesbarroques.cat

Del 10 al 15 de setembre / Exposició dels Gegants i l’Àliga de Cardona al vestíbul
de l’Ajuntament i al saló de sessions - de 10h a 13h i de 17h a 20h
A partir de l’11 de setembre / Exposició fotogràfica d’elements de la Festa Major
pels carrers de Cardona (C/ Sant Miquel, C/ Major, Plaça Mercat i façana
Ajuntament)
11, 12, 13, 19 i 20 de setembre / Exposició de retrats i fotografies de Dolors Utrera.
A la planta -1 de l’Ajuntament - D’11h a 14h / Divendres 11 (11h), inauguració
Del 14 de setembre al 3 d’octubre / Exposició sobre la vida de Mossèn Joan Serra
i Vilaró - A la cafeteria del Parc Cultural de la Muntanya de Sal

PROTOCOLS DE SEGURETAT I
RECOMANACIONS PER LA COVID-19
Imprescindible reservar prèviament les entrades a tots els actes.
Obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys.
Hi haurà controls d’accés a les activitats.
Es demana respectar la distància mínima als accessos i sortides
dels actes.
Les cadires es desinfectaran abans de cada acte i no es podran fer
canvis de cadires.
Els aforaments estaran preestablerts i limitats.
Els actes programats estan sotmesos a la situació excepcional que
vivim. Per a qualsevol modificació, estigueu atents a les
xarxes socials de l’Ajuntament de Cardona:

Durant tot l’any!
Patrimoni a l’abast de tots! Descobreix el patrimoni amb el ‘Cardona Ticket’:
visita a la Muntanya de Sal + Castell + Centre Històric + Museu
de la Sal Josep Arnau
La Plaça de les Cols: Un nou espai per assaborir la gastronomia i els
productes locals. Obert dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a
20.00 h i diumenges de 10.00 h a 15.00 h
Cardona en família: Visites teatralitzades al castell de Cardona i a la
Muntanya de Sal. Viu una aventura amb el llegendari Pere
‘Llampdesal’, una scape room en família i a l’aire lliure. Disponible
als centres turístics i a les llibreries
El diumenge és dia de mercat a Cardona i el comerç és obert
durant tot el matí!

