Disseny: Toni Lara i Duran i Ana Belén Ayala Galera

Festa Major
de Cardona

11,12,13 i 14 de
setembre 2010
Ajuntament de Cardona

Programa d’actes de Festa Major 2010
Dijous, 9 de setembre
19:30
Pregó institucional de la Festa Major, a càrrec
de Gonçal Mazcuñan i Boix, periodista i president
executiu d’Edicions Intercomarcals. Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Cardona.

Divendres, 10 de setembre
19:00
Acte de commemoració de la Diada.
Encesa de la flama i lectura del manifest del Memorial 1714 a càrrec del Sr.
Jordi Miravet i Sanz, davant el monument de l’Onze de Setembre. Plaça de la
Fira. Discurs de l’alcalde, Il.lm. Sr. Josep Maria Sala i Esteban.
Sortida en comitiva cap al castell. Ofrena floral al baluard de Sant Llorenç, en
memòria dels defensors del castell en la Guerra de Successió (1711); lectura
d’un manifest a càrrec de Teresa Company i Juberó , alumna de l’Escola Mare
de Déu del Carme. Interpretació del Cant dels Segadors, a càrrec de la Banda
de Música de Cardona.
“Nit de l’empalme”
23:00
Vas-Tukada i Banda de Música de Cardona
00:00
Pregó popular i xupinazo
00:05
Los Pachucos
02:00
Dr. Calypso
04:00
Malakaton
06:00
Animació Xaranga
Dissabte, 11 de setembre
08:00
Corre de bou pels carrers, “Encierro”.
12:00

Repic general de campanes anunciant la Festa Major.

12:00
Al monument de l’Onze de Setembre: ofrena floral, discurs
institucional, interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya i galeig dels
trabucaires de Cardona.
12:30
Espectacle infantil amb la companyia Talia Teatre. Plaça de Santa
Eulàlia.
13:00
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Sardanes, amb la cobla Pirineu. Plaça de la Fira.

17:00

Plantada de gegants.

17:30
Cercavila de gegants. Plaça de la Fira. Amb la participació de: Colla de
les Borges Blanques, Colla de Gironella, Colla del Gorg de l’Olla de Súria, Colla
de la Beguda Alta, Colla de Manresa, Colla de Piera, Colla del Poble Vell de
Súria, Colla de Sant Andreu de Llavaneres, Colla de Terrassa i TOTS els gegants
de Cardona.
19:00
Trasllat de la nova imatge de la Mare de Déu del Patrocini, des de la
capella de l’Hospital fins al temple parroquial, acompanyada dels nens del Ball de
bastons i de la Banda de Música de Cardona, amb la col.laboració de Lluís Marmi i
Jordi Sort. Dins el temple, actuació dels Bastoners al final de la Novena.
20:00
Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig
a càrrec de Rubén Marín i Alejandro de Benito. L’acte serà amenitzat per la
Banda de Música de Cardona.
22:30
Concert-sopar DFT-Mikonio, a càrrec de Backstage i Strombers. A la
plaça del Vall.
23:00

Ball a la Fira amb Biombo Show.

Diumenge, 12 de setembre
12:00
Solemne Celebració Eucarística, en honor del Sant Nom de Maria,
amb l’assistència de l’Excm. Ajuntament de la vila. Cantarà la Coral Cardonina,
sota la direcció de l’Il.ltre. Mn. Josep Maria Casafont.
12:00
Espectacle de titelles amb El gall Frederic i la gallina Caterina de la
companyia Pengim-Penjam. Plaça de la Fira de Baix.
13:00

Sardanes, a càrrec de la cobla de Cardona . Plaça de la Fira.

17:30
Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig
a càrrec de Jesús Fernández i Abel Robles. L’acte serà amenitzat per la Banda
de Música de Cardona. A la mitja part es traurà un bou de cartró per als més
petits, a càrrec de la Penya El Calaixó.
22:30

Concert a la plaça del Vall, a càrrec de Lluis Coloma Septet.

00:00

Ball a l’envelat, amb l’orquestra Girasol.

Dilluns, 13 de setembre
12:00
Eucaristia en honor a la Mare de Déu del Patrocini, concelebrada
pels mossens de l’Arxiprestat. Predicarà Mn. Climent Forner, rector de Viver
i Serrateix. Cantarà la Coral Cardonina, sota la direcció de l’Il.ltre. Mn. Josep
Maria Casafont.
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13:00
Corre de bou infantil pels carrers, “Encierro” infantil, amb bous de
cartró. A càrrec de la Penya El Calaixó.
17:00

Cercavila de Calaixons. Desencaixonada.

17:30
Corre de bou tradicional. L’acte serà amenitzat per la Banda de
Música de Cardona.
20:00

Audició de sardanes amb l’orquestra Rosaleda. Plaça de la Fira.

23:30

Castell de focs.

00:00

Ball de Gala. Amb l’orquestra Rosaleda.

Dimarts, 14 de setembre
11:00
Missa solemne en sufragi dels difunts de la Parròquia. Cantarà
l’Escolania Parroquial. Com a comiat de la Festa Major, retorn de la nova
imatge a la capella de l’Hospital, acompanyada dels nens del Ball de bastons,
orquestra i autoritats.
13:00

Sardanes, a càrrec de la cobla Ciutat de Mataró. Plaça de la Fira.

18:30

LA TRINCA del Segle XXI. Pavelló municipal.

22:00

Concert amb la Banda de Música de Cardona. Plaça de la Fira.

Dijous 16, divendres 17 i dissabte 18 de setembre
Corre de bou popular amb vaquetes.
Dijous, 22:00h.
Divendres i dissabte, 22:15h.
Dissabte 18 de setembre
19:00
Acte institucional en defensa de la llengua i la identitat catalana.
Presentació dels resultats de la recerca arqueològica de la capella de Sant
Quintí a càrrec d’Ainhoa Pancorbo i Picó, arqueòloga municipal. Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Cardona.
Diumenge, 19 de setembre
18:00
Festival còmic taurí, a benefici de la Residència de la 3ª Edat Sant
Jaume.
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Informació d’interès
Les localitats per al Corre de Bou de dissabte, diumenge i dilluns i les entrades de La
Trinca podran adquirir-se a les oficines de l’Ajuntament de Cardona, a partir de dimarts 7
de setembre i fins al dijous 9 de setembre, de 17 a 21 hores. A les taquilles de la plaça de la
Fira, dissabte de les 13 a les 15 hores i a la tarda a partir de les 18 hores, diumenge i dilluns
de 12 hores a 14 hores i a la tarda a partir de les 16 hores.
L’organització es reserva el dret d’alterar o suspendre algun dels actes programats, per
causa justificada, sense que doni dret a cap altra reclamació. L’organització es reserva
el dret d’admissió a qualsevol dels espectacles o balls. No s’acceptaran llistes ni altres
enginys per a la compra d’entrades. Haurà de ser la presència física dels interessats, i
s’entregarà un màxim de 10 entrades per persona.
Els mocadors per a les cordes es vendran a l’Ajuntament. Durant l’espectacle es recomana
vestir camisa blanca i mocador. Qui no porti el mocador de l’edició d’enguany serà expulsat
de la plaça. Per al bon funcionament del Corre de Bou pels carrers, “Encierro”, de dissabte,
es llançaran tres fuets d’avís per a la sortida i no es donarà per acabat fins que no es llanci
el quart fuet. Les quatre barres de la plaça marcades al dibuix no seran accessibles amb
cordes per als usuaris de mocadors.
BARRES

BARRES
PLAÇA DE BOUS

AJUNTAMENT

DISPOSITIU SEGURETAT ENCIERRO 2010
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona coordina el dispositiu de l’Encierro
2010. També hi participen Mossos de Plaça, Creu Roja, Penya Pagesos, serveis sanitaris
privats i Policia Local. També s’han ampliat els serveis sanitaris amb una ambulància, un
hospital de campanya mòbil i sanitaris al recorregut. Més de 60 persones formen part del
dispositiu. La feina d’aquestes persones, però, serà ineficient si no hi col.laborem tots! El
dispositiu s’activa per vetllar per la seguretat de tots, i en especial de la festa. Gràcies a tots
els voluntaris, de totes les agrupacions, que fan possible aquest desplegament.
L’Encierro és una activitat de risc i així l’hem de tractar. La responsabilitat de participarhi recau sobre un mateix i, per aquest motiu, hem d’estar segurs que estem en condicions
de participar-hi. La participació a l’encierro i al Corre de Bou per als menors de 16 anys
està prohibida per llei. No citis ni toquis el bestiar. A l’encierro només s’ha de córrer.
Si caus a terra i tens els bous a prop, no intentis aixecar-te, seria pitjor. Quan arribis
a la plaça, no et quedis a la porta. Desplaça’t a les bandes, deixa pas als altres i deixa
treballar el personal de seguretat. En cas d’accident, cal anar a la infermeria, situada al
costat de la plaça, on hi ha l’equip mèdic.
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Preus Festa Major 2010
ENVELAT:
Ball-concert de diumenge

GRATUÏT

Ball de dilluns

15 euros (2×1)*

La Trinca del Segle XXI (dimarts)

15 euros anticipada*
18 euros a taquilla

CORRE DE BOU DISSABTE:
Primera i última fila

10 euros

Resta de la plaça

7 euros

CORRE DE BOU DIUMENGE:
Ombra primera i última fila

12 euros

Ombra resta de la plaça

8 euros

Sol primera i última fila

9 euros

Sol resta de la plaça

7 euros

CORRE DE BOU DE DILLUNS:
Primera i última fila

7 euros

Resta de la plaça

5 euos

MOCADORS:

12 euros

* Durant el ball de dilluns s’oferirà un descompte de 2×1 en les entrades, que seran de
pagament fins a la finalització del ball.
* Venda anticipada de l’espectacle de La Trinca al Tel-Entrada de Caixa de Catalunya i a
l’Ajuntament de Cardona
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I a més...
EXPOSICIÓ: “FABRIQUEM EMOCIONS”
Biblioteca Municipal Marc de Cardona (Sala polivalent).
Oberta del 6 al 23 de setembre en horari de Biblioteca:
Dilluns a divendres, de 16:00 a 20:30h.
Dimecres, de 10:00 a 14:00h.
Dissabtes, de 10:00 a 13:30h.
Aquesta exposició vol mostrar el treball de la XATIC (Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya), associació de la qual Cardona forma part, i la gran oferta de turisme industrial
de Catalunya.
EXPOSICIÓ: “GRETALITATS”, fotografies de Cristina Morera
Vestíbul de l’Arxiu Històric de Cardona, baixos de l’Ajuntament.
Oberta del 4 al 19 de setembre.
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14h, dissabtes de 18 a 20h, i diumenge d’11:30 a 13:30h.
Dilluns 13, dimarts 14 i dimecres 15, tancat.
47è FESTIVAL DE PATINATGE
Pavelló municipal d’esports. Diumenge, 5 de setembre, a les 20:00h. Amb l’actuació dels
campions del món de patinatge. Organitza: Foment Cardoní.
III CONCURS DE FOTOGRAFIA de Festa Major de Cardona
A celebrar durant la Festa Major. En aquesta edició 2010 la temàtica és lliure, però hi haurà
un premi específic per a les fotografies corresponents al Ball de bastons. Informació i
bases a l’Ajuntament i a la web municipal (www.cardona.cat) a partir del 24 d’agost.
XIII APLEC DE CARDONA
Divendres 17 de setembre. A les 7 de la tarda. Plaça del Vall.
Conferència: “Darrera victòria de l’exèrcit català: la Batalla de Talamanca (1714)”, amb
Francesc Serra, doctor en Història Moderna i Contemporània per la UAB, i Gustau Erill,
catedràtic de Llengua Catalana.
A 1/4 de 9 del vespre. Plaça del Vall/Castell de Cardona. Pujada de torxes i recreació
històrica “7 dies de setembre”.
A 1/4 de 10 del vespre. Plaça del Vall. Penjada de l’estelada amb la interpretació de ‘la
Muixeranga’. Seguidament servei d’entrepans i concerts amb Ton Rulló i la Pegebanda i
Kayo Mayalo.
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I a més...
Dissabte 18 de setembre. Aplec infantil. A les 10 del matí. Plaça del Vall. Xocolatada i jocs
per a nens durant el matí i representació de l’espectacle de titelles de Les Titiriflàutiks
que mostra de manera divertida i senzilla alguns dels fets del 1714.
A 2/4 d’1 del matí. Plaça del Vall. Xerrada ‘Cooperativisme avui’. Responsables de diferents
tipus de cooperatives compartiran la seva experiència sobre un model productiu i de
consum que es revaloritza.
A les 2 del migdia. Plaça del Vall. Arrossada popular. Venda anticipada de tiquets a
queviures Cinta i xarcuteria Bonany.
A les 4 de la tarda. Plaça del Vall. Concurs de garrotins.
A 2/4 de 6 de la tarda. Plaça del Vall. Debat polític: “Després de l’Estatut, què?” amb
representants de CIU, PSC, ERC, ICV, RCat, SCI i CUP.
A 3/4 de 7 de la tarda. Plaça de la Fira de dalt. Ofrena floral i llegida del manifest. Cantada
dels segadors amb la Banda de Cardona.
A les 7 de la tarda. Plaça del Vall. Mostra de cultura popular. Geganters, grallers i bastoners.
A 1/4 de 9 del vespre. Plaça del Vall/Castell de Cardona. Pujada de torxes i recreació
històrica “7 dies de setembre”.
A les 10 del vespre. Plaça del Vall. Sopar popular. Venda de tiquets a queviures Cinta i
xarcuteria Bonany.
A les 11 del vespre. Plaça del Vall. Concerts: L’Esguard de la Nit, Mai Tips i Miquel del Roig.
Diumenge 19 de setembre. A les 8 del matí. Plaça del Vall. Caminada històrica.
A la 1 del migdia. Plaça de la Fira. Ballada de Sardanes. Amb la Cobla de Cardona.
* Tots els actes seran gratuïts, tret de la recreació històrica.
* Encàrrec d’entrades anticipades per a la representació històrica al telèfon 654999468
o enviant un correu electrònic a info@18desetembre.cat. Recollida i venda d’entrades a la
plaça de la Fira fins a 1/4 de 8 del vespre.
Organitza:

Associació Cultural 18 de setembre
Recreació històrica a càrrec del grup de teatre El Traspunt

Hi col.labora: Ajuntament de Cardona
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