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SALUTACIÓ     
DE L’ALCALDE 

Estimats cardonins i cardonines,

Un any més, Cardona torna a vestir els seus carrers i places de gala 
amb motiu de la seva festa Major. Són uns dies on reforcem la nostra 
identitat col·lectiva com a poble, dies de festa i alegria, plens de goig 
i d’il·lusió, de retrobaments entre cardonins i cardonines. Són dies 
també per reviure les tradicions i la cultura de la nostra vila, reviure 
unes tradicions amb anys d’història -com el Ball de bastons o el Corre 
de bou- que són part de la nostra essència i de la nostra identitat. 

Cardona és un poble de tradicions centenàries que, entre tots, hem de 
respectar, protegir i potenciar. 

En l’àmbit municipal, vivim uns temps esperançadors plens de grans 
reptes i projectes, com l’oportunitat de transformar la colònia Arquers, 
l’ampliació del polígon industrial o seguir treballant per situar Cardona 
al mapa del món, especialment en l’àmbit turístic i de la salut de la mà 
de personalitats com el Dr. Valentí Fuster. Certament, també tenim 
dificultats, però que de ben segur que amb el treball, el coratge i 
l’esperit positiu de tots i totes les superarem.

Som un poble divers i plural, un poble unit i cohesionat. Orgullós 
de si mateix. Un poble que vol viure i viu unit des de la diversitat de 
pensament i on tothom sempre sigui respectat. Una societat que creu 
en els valors democràtics i defensa les llibertats de tothom. 

En l’escala nacional vivim una anormalitat democràtica que 
malauradament ens fa retrocedir a temps passats. Tenim representants 
polítics escollits a les urnes, votats majoritàriament per cardonins i 
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cardonines, a presó i forçadament a l’exili, de manera ignominiosa i 
enmig d’una provisionalitat que vulnera els drets fonamentals, en estar 
privats de llibertat i lluny de les seves famílies. En aquests dies de 
festa i alegria cal no oblidar-ho i tenir molt present aquelles persones 
privades de llibertat per defensar  el mandat democràtic i el vot de tots 
els ciutadans i ciutadanes. 

Vull agrair el compromís incansable de les entitats, comissions de 
Festa Major i de Bous, Cardona Jove, les penyes i colles, el personal 
de l’Ajuntament, regidors i regidores, veïns i veïnes i tots els que feu 
possible la festa i contribuïu a fer un poble més festiu, dinàmic i actiu. 
Enguany voldria fer una menció especial i remarcar la gran tasca de 
la Coral Cardonina, que fa 60 anys, i de l’Escola Municipal de Música, 
que en fa 25. També voldria agrair la gran tasca que fa el Cinema 
Amateur Cardoní, que fa 50 anys, que enregistra tots els actes de la 
nostra vila, també de la nostra Fresta Major, i els fa arribar a les cases 
de Cardona.

Que aquests dies ens serveixin a tots per agafar forces, per compartir 
i debatre idees, per tenir molt present que ens cal continuar avançant 
i que, per fer-ho, cal que el país torni a la normalitat. Us demano que 
siguem positius; construïm amb esperança el futur, Cardona ens 
necessita a tots i totes, els cardonins que viuen aquí i els que viuen 
a fora. Ens necessitem a tots per construir i fer de Cardona un poble 
d’oportunitats de present i futur. 

Visquem tots amb la màxima passió la Festa Major, compartim-la amb 
orgull i satisfacció, i esperem que el futur que ha de venir sigui ple 
d’esperança, de creixement i llibertat. Som un sol poble, una societat 
unida i cohesionada. Us encoratjo a gaudir de la nostra Festa amb la 
màxima passió, alegria i orgull. 

A tots i totes, gràcies per ser-hi i contribuir a fer una millor Festa!

Molt bona Festa Major i visca Cardona!

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018
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SALUTACIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE 
FESTA MAJOR
Benvolguts cardonins i cardonines,

La vila de Cardona tornarà a mostrar la seva millor imatge per celebrar 
l’arribada de la Festa Major. Durant aquests dies, els cardonins i 
les cardonines viurem amb intensitat els actes que constitueixen el 
programa de festes i ho farem amb l’alegria i la devoció que sentim per 
la nostra vila, la nostra cultura i les nostres tradicions. 

La festa gran de Cardona constitueix l’exemple més viu i estimat del 
ric patrimoni històric i cultural de la vila ducal. En ella, s’hi expressen 
algunes de les nostres tradicions més antigues com el Ball de bastons, 
el Corre de bou, el ball de l’Àliga i la devoció a la Mare de Déu del 
Patrocini, patrona de la vila. Al llarg dels temps, la Festa Major ha 
conservat aquest llegat i s’ha convertit en una part fonamental de la 
nostra identitat. A la vegada, ha sabut dotar-se d’un caràcter obert i 
popular que l’ha convertit en una celebració viva i participada, amb 
activitats com la Nit de l’Empalme, la Trobada de Gegants o els balls 
de Festa Major. 

Cada any, tots aquests elements conflueixen durant la Festa Major. En 
aquests dies mostrem el millor del nostre patrimoni festiu i compartim 
amb els familiars, amb els amics i amb les persones que ens visiten el 
sentiment de pertinença a Cardona. Aquest és el principal valor de la 
Festa Major, la voluntat d’un poble de conservar les seves tradicions, 
d’estimar les seves arrels i de preservar aquells trets únics que 
defineixen la seva identitat. La llarga història de la nostra Festa Major 
-una de les manifestacions populars més riques del patrimoni festiu 
del país- és l’exemple més clar de la força d’aquests valors. Per això, 
Cardona festeja, d’una manera especial, la seva festa gran, sentint-se 
orgullosa del seu passat i il·lusionada pel seu futur. 

FESTA MAJOR CARDONA 2018
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Comissió de Festa Major:
Ferran Estruch, Aida Molner, Montse Obradors, Carles Jordana, Mari 
Pedrosa, Míriam Cots, Pep Haro, Ramon Franch, Rosa Guix, Ester 
Barrera, Cardona Jove, Music-On, Geganters i Grallers de Cardona.

Comissió de Bous:
Ferran Estruch, Josep Tristany, Sergi Ballesteros, Albert Cots, Albert 
Migueles, Elisabet Malpica, Enric Juberó, Míriam Cots, Josep Jané, 
Guifré Caball, Josep Boix, Josep Henestrosa, Josep Serra, Josep 
Malagarriga, Cristian Caparrós, Marc Costa, Miquel Malagarriga, 
Moisès Plaixents i Ramon Serra.

Des de la Comissió de Festa Major ens hem esforçat durant tot un 
any per oferir-vos un programa d’actes divers i atractiu, que no només 
preservi i potenciï els actes que defineixen els trets característics i únics 
de la nostra festa , sinó que, també, ofereixi propostes contemporànies 
de qualitat. Ens ha mogut, com sempre, la voluntat que tothom es faci 
seva la Festa Major, que petits i grans en gaudeixin plenament i que 
tots ens sentim orgullosos de participar-hi amb esperit cívic i amb el 
respecte que mereix la nostra festa. 

Des d’aquí, volem animar a tothom a formar part de la Festa Major, a 
gaudir dels actes, a visitar la vila i a participar, en definitiva, d’uns dies 
en què Cardona i els seus ciutadans expressen de la manera més 
festiva i oberta la singularitat i la força de la seva identitat. Finalment, 
volem agrair, també, la tasca de totes les persones que col·laboren a 
fer possible aquesta celebració i desitjar, als cardonins i a les persones 
que ens visitaran aquests dies, una molt bona Festa Major. 

Cardonins i cardonines, que tinguem una molt bona Festa Major!

 

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018
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Fotografia de Ramon Colell Canes 
1r premi del Concurs de Fotografies de 
la Festa Major de Cardona 2017

FESTA MAJOR CARDONA 2018

Fotografia de David Xixons Clotet. 
2n premi del Concurs de Fotografies de la 
Festa Major de Cardona 2017

Fotografia de Francesc Martí Palau
3r premi del Concurs de Fotografia Festa Major 2017
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PROGRAMA 
D’ACTES FESTA 
MAJOR 2018

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018

DIVENDRES 31 D’AGOST

20:00 Acte Institucional de 
reconeixement a Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural. Amb 
Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium 
Cultural; Txell Bonet, parella de 
J. Cuixart. Al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Cardona. Amenitzat 
pel grup Ovidi 4.

DIMECRES 5 DE SETEMBRE 

20:30 Pregó Institucional de Festa Major 
a càrrec d’Assumpció Malagarriga, 
educadora musical i Creu de Sant Jordi 
2018. Al saló de sessions de l’Ajuntament 
de Cardona.
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DISSABTE 8 DE SETEMBRE

8:00 Corre de bou pels carrers, “Encierro”.

12:00 Repic general de campanes anunciant la Festa Major.

12:00 Espectacle infantil “Danses Esbojarrades” amb La sal 
dels Mars. Al passeig de la Fira. (En cas de pluja, al pavelló).
 
17:45 Trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini, 
des de la capella de l’Hospital fins al temple parroquial, 
acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens 

FESTA MAJOR CARDONA 2018

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE   
NIT DE L’EMPALME
23.00 Actuació de la Banda de Cardona. 
23.50 Pregó popular, a càrrec de 
l’humorista Paco Hernández, i 00.00 
“txupinasso”. Tot seguit, concerts:  Itaca 
Band, La Banda del Coche Rojo i On 
the rocks. Entre grup i grup, actuació 
de la batucada XQT’S Percussió. Durant 
tota la nit We Love Music-ON, a la plaça 
de la Fira de Dalt. 

Itaca Band
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del Ball de bastons i autoritats. En arribar a la plaça Mercat, 
Ball de bastons i ball de l’Àliga. Dins el temple, actuació dels 
Bastoners al final de la Novena. Amb la col·laboració de Lluís 
Marmi i Jordi Sort.

19:30 Concurs de retalladors. A la plaça de bous. Tot seguit, 
Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició 
de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de 
Cardona.
 
22:00 Cercavila nocturna de Gegants. Sortida des de la plaça 
de la Fira fins a la plaça del Vall.

22:30 Concert-sopar de DFT-AstonBirras. Amb les actuacions 
dels grups Albercocks i Vizuri. A la plaça del Vall. (En cas de 
pluja, al pavelló).

23:30 Ball de Festa Major amb Paris la Nuit. Al passeig de la 
Fira. (En cas de pluja, al Casal Cívic, actual casal de la gent 
gran).

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018
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 DIUMENGE 9 DE SETEMBRE

10:00 Plantada de Gegants. A la plaça de la Fira de Dalt.

11:00 Ofici solemne en honor del Sant Nom de Maria amb 
l’assistència de l’Excm. Ajuntament de Cardona. Cantarà la 
Coral Cardonina sota la direcció d’Ovidi Cobacho.

11:30 Trobada de bicibous amb la Penya Les Barreres a la 
plaça. Seguidament, Corre de bou infantil. A la plaça de bous. 

12:15 Trobada de Gegants amb la participació de les colles 
de Súria, Balsareny, Manotes de Tro de l’Hospitalet, Pont de 
Vilomara, Monistrol, Canovelles, Artés, Lloret de Mar, Gironella, 
Santpedor i Martorell. Amb els gegants locals de Planès, 
la Coromina, Raval de Sant Joan, gegantons de l’escola 

FESTA MAJOR CARDONA 2018
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Vedruna Cardona i Geganters i Grallers de Cardona. Estaran 
acompanyats pels grallers de les diferents colles i la Banda de  
Música de Cardona. A la plaça de la Fira de Dalt. Cercavila i 
ballada de gegants. 

17:30 Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i 
exhibició de toreig. 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

20:30 Sardanes amb la Cobla Súria. Al passeig de la Fira. (En 
cas de pluja, al Casal Cívic, actual casal de la gent gran)

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018
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23:00 Concert de la Banda de Música de Cardona. A la plaça 
de bous. (En cas de pluja, al pavelló).

00:00 Ball de Festa Major amb Mediterranea. Al passeig de la 
Fira. Seguidament, concert amb Overdose Band. Al passeig de 
la Fira. (En cas de pluja, al pavelló).

DILLUNS 10 DE SETEMBRE

8:00 Corre de bou pels carrers, “Encierro”. Patrocinat per la 
Penya Les Barreres.

11:00  Acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze 
de Setembre. Encesa de la flama de la resistència catalana 
custodiada per Cardona. Discurs de l’alcalde de Cardona, 
Il·lm. Sr. Ferran Estruch i Torrents, i lectura del manifest del 
Memorial 1714, a càrrec del Sr. Jordi Miravet i Sanz, president 
de l’Associació Memorial 1714, davant el monument de l’Onze 
de Setembre.
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 del manifest a càrrec d’Eulàlia 
Santasusagna Duran. Interpretació del cant d’Els Segadors a 
càrrec de la Banda de Música de Cardona.

FESTA MAJOR CARDONA 2018
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11:30 Espectacle infantil “Ja arriben els Trastos Band” amb 
Jaume Ibars. Al passeig de la Fira. (En cas de pluja, al Casal 
Cívic, actual casal de la gent gran).
 
12:00 Ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini. 
Cantarà la Coral Cardonina, sota la direcció d’Ovidi Cobacho. 
S’interpretaran les músiques del Ball de bastons i els “Versets 
a la Mare de Déu del Patrocini”. En finalitzar, l’Àliga de Cardona 
ballarà a l’interior del temple.

  

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018

12:30 Corre de bou infantil pels 
carrers de Cardona, amb la Penya 
El Calaixó.
La Xaranga Màgic amenitzarà el 
Corre de bou.

13:00 Sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa. Passeig de la Fira.

17:00 Cercavila de calaixons i 
desencaixonada. Seguidament, 
Corre de bou tradicional amenitzat 
per la Banda de Música de Cardona 
i Xaranga Màgic. A continuació, 
sardanes amb l’Orquestra Maravella. 

23:30 Concert amb l’Orquestra 
Maravella. Al pavelló municipal 
d’esports. En acabar, ball de gala amb 
l’Orquestra Maravella. Seguidament, 
fi de festa amb Dopem!nd i DJ Adrià 
Raja.  
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DIMARTS 11 DE SETEMBRE

11:00 Missa solemne en sufragi dels difunts de la parròquia. 
L’Àliga de Cardona ballarà a la plaça Mercat i seguidament, 
com a comiat de Festa Major, retorn de la imatge de la Mare 
de Déu a la capella de l’Hospital, acompanyada de la Banda de 
Música de Cardona, dels nens del Ball de bastons i autoritats.

13:00 Al monument de l’Onze de Setembre: ofrena floral, 
discurs institucional, interpretació de l’Himne Nacional de 
Catalunya a càrrec de la Cobla Marinada i la Coral Cardonina. 
Galeig dels Trabucaires de Sant Ramon de Cardona.

Tot seguit, sardanes amb la Cobla Marinada. Al passeig de la 
Fira. 

17:00 Tarda infantil amb els Geganters i Grallers de Cardona, 
xocolatada i trobada de gegantons. A més, taller infantil i jocs 
a càrrec de Juga-la. (En cas de pluja, al pavelló).

19:30 Teatre. “Mucha tontería” amb Berto Romero. Auditori 
Valentí Fuster. Venda d’entrades a: www.auditoricardona.cat

FESTA MAJOR CARDONA 2018
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22:00 Castell de focs de Festa Major a càrrec de Pirotècnia 
Igual. 

DIJOUS 13, DIVENDRES 14 I DISSABTE 15 
DE SETEMBRE

Corre de bou popular amb vaquetes.
Dijous, 20:30 hores. Divendres i dissabte, 22:15 hores.
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DIUMENGE 16 DE SETEMBRE  

17:00 Festival còmic taurí, a benefici de la Residència de 3a 
edat Sant Jaume. A la plaça de bous. 

DIMARTS 18 DE SETEMBRE

20:00 Acte de commemoració del 18 de setembre. Ofrena 
floral al monument de l’Onze de Setembre, ball de l’Àliga de 
Cardona, amb l’actuació de la Banda de Música de Cardona 
i parlament de l’alcalde. L’acte es clourà amb el cant d’Els 
Segadors.    
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ALTRES ACTES 
I ACTIVITATS

FESTA DE LA PENYA BARCELONISTA
Dijous 6 de setembre, a partir de les 18:00 hores

A les 18:00 hores hi haurà batukada amb el grup BatuKagasals. A les 
18:30 hores, cercavila amb el gegantó de l’avi del Barça amenitzada 
pels Grallers de Cardona. Botifarrada a les 19:00 hores. Seguidament 
ball amb Raül i, en finalitzar, música disco per al jovent amb Raül. 

55è FESTIVAL DE PATINATGE DE 
CARDONA
Dissabte 22 de setembre, a les 20:30 hores, al pavelló. 

El Club de Patinatge del Foment Cardoní presenta un espectacle 
inspirat en el mar, amb actuacions individuals i de conjunt dels 
patinadors/es locals. La direcció del festival va a càrrec d’Ariadna 
Pascual,  entrenadora i coreògrafa mundialista.

FESTA MAJOR CARDONA 2018FESTA MAJOR CARDONA 2018
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També tindrem les següents actuacions de patinadors internacionals:
- Pere Marsinyach (campió d’Europa 2017 i campió d’Espanya 
2018).  
- Biel Jané (3r classificat copa alemanya i 3er Classificat campionat de 
Catalunya 2018).   
- Quartet Foment Cardoní (3rs classificats campionat d’Europa i 
campions d’Espanya 2018).      
- Noemí Isla (sotscampiona d’Espanya 2018).  
- Grup Xou CPA Girona (sotscampions del món 2017 i actuals 
campions d’Espanya 2018).    
- Llorenç Álvarez (sotscampió de Catalunya 2018 i 3r classificat 
Campionat d’Espanya 2018).     
- Elisenda Prat i Artur Balaguer (campions d’Espanya parelles artístic 
2018).          

CICLE GAUDÍ
Dijous 20 de setembre

GRAN CONCERT DE CORS DEL 
CARDENER
Diumenge, 30 de setembre 

Orfeó Manresà, Orfeó Nova Solsona, Coral Cardonina. 
A les 18:00 hores. Al santuari del Miracle (Riner). Dins els actes 
commemoratius del seu 60è aniversari, la Coral Cardonina ha convidat 

FESTA MAJOR CARDONA 2018

A les 20:30 hores. Projecció de la 
pel·lícula “Jean François i el sentit de la 
vida”, de Sergi Portabella. Al teatre Els 
Catòlics. Veure programes a part. 
Més informació a www.cardona.cat
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dos històrics orfeons de l’alt i el baix Cardener, l’Orfeó Nova Solsona 
i l’Orfeó Manresà, per a celebrar un gran concert com a epíleg de la 
Festa Major 2018. Juntament amb la coral amfitriona, els emblemàtics 
cors del Cardener sumaran les seves veus per oferir una vetllada 
musical històrica en el singular marc del santuari del Miracle.  
Venda de localitats anticipades: Oficina de Turisme de Cardona

EXPOSICIÓ: 60 ANYS DE  
CORAL CARDONINA
Del 8 a l’11 de setembre, a la Sala dels Dolors

Exposició a l’entorn del 60è aniversari de la Coral Cardonina. Una 
mostra que vol ser un tast historicoartístic per aquestes sis dècades 
d’activitat musical amb l’emblemàtica formació cardonina, a partir 
de l’exhibició de diferents fotografies, cartells, programes, guardons, 
partitures autògrafes, emblemes i la reproducció d’enregistraments 
audiovisuals històrics. Una mostra comissariada pel musicòleg 
Ovidi Cobacho Closa i organitzada per la Coral Cardonina, amb la 
col·laboració del Cinema Amateur Cardoní i la parròquia de Cardona.
Inauguració: Dissabte 8 de setembre, a les 13:00h

HORARIS DE VISITA: 
Dissabte 8, de 19:00 h a 21:00 h
Diumenge 9, dilluns 10 i dimarts 11, d’11:30 h a 13:30 h i de 19:00 h 
a 21:00 h

Concert tradicional (desembre 1995)  Concert de Santa Cecília (novembre 1970)  
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EXPOSICIÓ DE PINTURA
Del 7 a l’11 de setembre, al Centre Cívic

 
Totes les persones compartim una paleta emocional comuna que hem 
heretat de l’experiència del fet de viure i que ens iguala a tots davant la 
intensa vermellor d’una taca de sang com de la blava contemplació del 
mar. És per això que en aquesta exposició vull accentuar la capacitat 
expressiva que té el color i situar-lo com  l’eix vertebrador que desperti 
i estimuli la mirada nua de l’observador.
Se celebrarà durant els 4 dies de la Festa Major 2018. Informació i 
bases a l’Ajuntament de Cardona i a la pàgina web municipal:   
www.cardona.cat

LA MÚSICA DELS COLORS, de Ramon Arnau Camps  
                                                                                                                                                                                
La mostra que podeu veure respon al treball d’un 
indeterminat període de temps presidit pel color 
i amb el qual pretenc transmetre un conjunt de 
suggeridores sensacions plàstiques. 
Igual que la música neix d’una associació de sons, 
jo utilitzo els colors com notes d’un pentagrama 
cromàtic on mitjançant els matisos i les tonalitats 
intento desxifrar la cartografia dels nostres 
sentiments.

X I  C O N C U R S  D E 
F O T O G R A F I A 
D E  F E S TA  M A J O R
Se celebrarà durant els 4 dies de la Festa 
Major. Informació i bases a l’Ajuntament 
de Cardona i a la pàgina web municipal:  
 www.cardona.cat 
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PREUS ENTRADES FESTA MAJOR

CORRE DE BOU DE DISSABTE
Primera i última fila:     10 euros
Resta de la plaça:        7 euros
Grada superior:        5 euros 

CORRE DE BOU DE DIUMENGE
Primera i última fila:     10 euros
Resta de la plaça:        7 euros
Grada superior:        5 euros  

CORRE DE BOU DE DILLUNS 
Primera i última fila:       7 euros
Resta de la plaça:        5 euros  

MOCADORS
Mocador d’accés a les barreres:   10 euros
Mocador de Festa Major de Cardona:    7 euros
Bandera de Cardona:       5 euros

TEATRE. “Mucha tontería”, Berto Romero
Zona A, 23€ / zona B, 20€ / zona C, 18€. A més, per totes 
les zones els descomptes següents: -5% pels majors de 65 i 
-10% per família nombrosa.

POLSERA DE FESTA MAJOR       1 euro
Els beneficis de la polsera aniran destinats a la confecció dels 
vestits nous dels balladors del Ball de bastons

INFORMACIÓ D’INTERÈS

FESTA MAJOR CARDONA 2018

NOVETAT: Abonament de 3 dies del Corre de 
bou a la grada superior: 12 euros. Vine amb la 
teva colla a veure el Corre de bou de Cardona!
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INFORMACIÓ D’ENTRADES

Les localitats per al Corre de bou de dissabte, diumenge i dilluns 
es podran adquirir dimecres 5 de setembre, dijous 6 de setembre 
i divendres 7 de setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, 
als baixos de l’Ajuntament. A les taquilles de la plaça de la Fira, el 
dissabte 8 de setembre de les 12 a les 14 hores i a la tarda a partir 
de les 18 hores, diumenge i dilluns, de les 12 hores a les 14 hores 
i a la tarda a partir de les 16 hores. 

Les localitats per a l’espectacle “Mucha tontería” de Berto Romero 
es podran adquirir en línia a www.auditoricardona.cat. Venda 
d’entrades a taquilla només el mateix dia, 2 hores abans de 
l’espectacle (sempre i quan n’hi hagi de disponibles). L’espectacle 
no és recomanat per a menors de 16 anys. L’entrada a l’espectacle 
de menors de 12 anys queda prohibida. Una vegada s’hagi iniciat 
l’espectacle queda terminantment prohibida l’entrada a la sala.

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. 

MOCADORS

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 de l’”Encierro”, de dissabte i de dilluns, es llançaran tres 
fuets d’avís per a la sortida i no es donarà per acabat fins que no 
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es llanci el quart fuet. Les quatre barres de ferro que s’instal·len a la 
plaça no seran accessibles amb cordes per als usuaris de mocadors. 
El “burladero” gran (el dels toreros) es reserva exclusivament per 
als toreros o com a escapatòria en moments de risc, en cap cas es 
permetrà la seva utilització per veure el Corre de bou. 
 
El mocador institucional de Festa Major de Cardona es pot adquirir 
a les llibreries de la vila, a l’Oficina de Turisme i a l’Ajuntament de 
Cardona al preu de 7 euros. 

CARGOLERA

Totes les persones interessades a posar-se dins la cargolera durant el 
Corre de bou s’hauran d’apuntar prèviament a l’Ajuntament, abans del 
divendres 7 de setembre, de les 9 a les 14 hores.

DISPOSITIU SEGURETAT ENCIERRO I 
CORRE DE BOU

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona coordina 
el dispositiu de seguretat per a l’”Encierro” i el Corre de bou. També 
hi participen Mossos de Plaça, Creu Roja, Penya Pagesos, serveis 
sanitaris privats i Policia Local. El dispositiu inclou, també, una 
ambulància, un hospital de campanya mòbil i sanitaris. Més de 60 
persones formen part del dispositiu. La feina d’aquestes persones, 
però, serà ineficient si no hi col·laborem tots! En cas d’accident es 
demana a tothom que es posi en contacte al més ràpidament possible 
amb els agents implicats en el dispositiu de seguretat i/o es desplaci a 
l’hospital de campanya. 

L’”Encierro” i el Corre de bou són activitats de risc. La responsabilitat 
de participar-hi recau sobre un mateix i, per aquest motiu, hem d’estar 
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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. A l’”Encierro” només s’ha de córrer. No citis ni toquis el bestiar. 
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 a la plaça del Portalet, on 
hi ha l’equip mèdic. 

L’Ajuntament de Cardona agraeix la tasca de tots els voluntaris, de 
totes les agrupacions, que fan possible aquest desplegament. 
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ELS BOUS 
DE FESTA 
MAJOR
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Penya EL CALAIXÓ

La Penya El Calaixó us desitja 
bona Festa Major i us anima 

a participar dels actes del 
Corre de bou d’enguany. 

Penya EL CAPOTE

La Penya El Capote us anima 
a gaudir del Corre de bou i us 
desitja una bona Festa Major!

FESTA MAJOR CARDONA 2018

Penya Taurina 
LES BARRERES

 Fundada l’any 2011
La Penya Taurina Les Barreres, 
fundada amb la intenció de 
mantenir, promoure i millorar la 
festa taurina de Cardona, agraeix 
als cardonins i cardonines i als 
col·laboradors la seva implicació 
i participació que ha fet possible 
portar un bou per al Corre de bou 
de dilluns. BONA FESTA MAJOR!

Penya LA CORNETA

La Penya La Corneta us convida 
a participar en el Corre de bou 
i agraeix la col·laboració de 

tothom en la Festa Major!

Nom: Ramaderia 
Sergio Centelles

Ramaderia: Tornay 
Adquirit a la finca de La 

Espuela
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SETMANA DE LA JOVENTUT 2018

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
16:00 3x3 de Bàsquet (Plaça de bous)
Organitza: Club Bàsquet Cardona
Inscripcions al Facebook o a basquetcardona@basquetcardona.com

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE  
16:00 Pintada i reforma de logos a la plaça de bous
22:00 Cine a la Fresca a la plaça de bous 

DILLUNS 3 DE SETEMBRE
17:00 Castells de sorra
22:00 Gimcana esportiva (a partir de 16 anys) 

DIMARTS 4 DE SETEMBRE
18:00 Guerra d’aigua (Fira de Dalt)
22:00 Gran Prix 

DIMECRES 5 DE SETEMBRE
18:00 Correbou infantil
NIT CARDONINA:
20:30 Sopar popular de colles amb servei d’entrepans i barra.
Actuacions musicals:
- Xènia Delgado
- La Zarigüella
- Honer Brothers
- Dj Pexu&Pollo
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XXI APLEC DE CARDONA 2018

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
A 1/4 de 9 del vespre (Pl. del Mercat / col·legiata de Sant 
Vicenç)
Recreació Històrica: Pujada al castell amb primers quadres 
escènics. A la col·legiata de Sant Vicenç, representació de “Viurem 
lliures o morirem”. En acabar, al pati ducal, interpretació cantada 
de la Marxa del 18 de Setembre i baixada de torxes fins a la plaça 
del Mercat. Venda d’entrades a http://entrades.cardonaturisme.
cat i a l’Oficina de Turisme de Cardona. 

A 2/4 d’11 de la nit (Pl. del Mercat) 
Penjada de l’estelada. Servei d’entrepans. Tot seguit PD Aplec. 
*Durant la festa hi haurà un punt lila a la barra.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
A 2/4 d’11 del matí (Pl. de la Fira) 
Aplec Infantil.
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A les 2 del migdia (Pl. del Mercat)
Arrossada popular. 

A les 5 de la tarda (Pl. del Mercat)
Xerrada.

A les 7 de la tarda (Pl. del Mercat)
Cercavila de cultura popular.

A 1/4 de 9 del vespre (Pl. del Mercat/col·legiata de Sant Vicenç)
Recreació Històrica: Pujada al castell amb primers quadres 
escènics. A la col·legiata de Sant Vicenç, representació de “Viurem 
lliures o morirem”. En acabar, al pati ducal, interpretació cantada 
de la Marxa del 18 de Setembre i baixada de torxes fins a la plaça 
del Mercat. Venda d’entrades a http://entrades.cardonaturisme.
cat i a l’Oficina de Turisme de Cardona. 

A partir de les 9 del vespre (Pl. del Mercat) 
Servei d’entrepans i barra.

A 2/4 de 12 de la nit (Pl. del Mercat)
Concerts + PD Aplec
*Durant la festa hi haurà un punt lila a la barra.
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DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
A les 9 del matí. 
Caminada popular.

DIMARTS 18 DE SETEMBRE
A les 20 hores a la plaça de la Fira de Dalt
Ofrena floral amb lectura del manifest del 18 de setembre. Interpretació 
del Cant dels Segadors a càrrec de la banda de Música de Cardona i 
actuació dels Trabucaires de Cardona.
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BREU HISTÒRIA DEL CINE MODERN
Joan Caus Peñarroya

Per a tots els habitants de Cardona que visquérem l’època 
franquista o els primers anys de la democràcia (allò que se n’ha 
dit “la Transició”), un dels espais fonamentals de lleure, de visita 
habitual els caps de setmana i festius, fou, sens dubte, el cine 
Modern. La reobertura d’aquest local, reconvertit en l’actual 
Auditori Valentí Fuster, va ser celebrada per un ampli nombre de 
visitants, que assistiren a les jornades de portes obertes l’agost 
de 2017. El 12 de febrer de 2018 va començar a l’Auditori el cicle 
“Batecs culturals”, amb l’espectacle produït pel teatre Romea “La 
mala reputació”. Pocs dies després, el local s’omplia de gom a gom 
amb el muntatge titulat “Batec cardoní”, plantejat, en gran part, 
com un gran homenatge a l’antic cinema, que va comptar amb 

Interior del Cine Modern
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la participació de diverses entitats de la nostra vila, com el grup 
de teatre El Traspunt, la Coral Cardonina, la Banda de Música de 
Cardona i d’altres artistes locals. Més endavant, entre els mesos 
de març i juny, es van poder veure a l’Auditori les actuacions d’Els 
Amics de les Arts, el grup de percussió corporal SSM Bighand i la 
formació musical Camerata Bacasis, a banda d’un parell d’actes 
que també van ser rebuts amb notable interès: la projecció del 
documental “Lesa humanitat” i, molt especialment, el debat sobre 
convivència, espiritualitat i salut, moderat per Francesc Torradeflot 
i protagonitzat pel lama Thubten Wangchen i el jesuïta Xavier 
Melloni.
Un cop repassades les activitats de l’Auditori, miraré de fer una 
petita història del cine Modern, a partir de la informació que m’ha 
facilitat el Pep Company Rosas, net dels fundadors de l’antiga 
sala de projeccions, situada a l’avinguda del Rastrillo. 

Així, podem situar l’inici del Modern l’any 1943, quan el matrimoni 
format per Josep Company Claret i Dionisia Sibila Morell van 
adquirir la fonda Bellavista per tal de transformar-la en un edifici 
d’habitatges i una sala de cinema, que s’afegiria a les dues ja 
existents a Cardona: els cinemes Imperio i Unión. L’obra fou 
encarregada a l’arquitecte barceloní Antoni Pons Domínguez, i 
va culminar amb la inauguració del Modern, el 8 de setembre de 
1946, amb la pel·lícula Vinieron las lluvias. L’any 1949 va morir 
Josep Company Claret, passant la gestió del cinema a la seva 
vídua i els seus dos fills, Miquel i Josep.
Gràcies als programes de mà, que es van repartir fins al 1952, i les 
anotacions manuscrites de Josep Company Sibila en un quadern 
conservat pel seu fill Pep, és possible conèixer la programació del 
Modern entre els anys quaranta i cinquanta del segle passat. Per 
exemple, l’any 1948, fa setanta anys, es van projectar films tan 
esplèndids com El embrujo de Shanghai, El ladrón de Bagdad, 
El último refugio, Los mejores años de nuestra vida, Arsénico 
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por compasión, La mujer pantera, Luz que agoniza, La extraña 
pasajera, Loquilandia, Enrique V, ¡Qué bello es vivir!, El tesoro de 
Sierra Madre, Robin de los bosques o la mítica i “escandalosa” 
Gilda. Totes aquestes pel·lícules es projectaven en “sessió 
contínua” i “programa doble” (i de vegades, triple!), que permetia 
veure cada cap de setmana un parell de títols, més alguns 
complements: un curtmetratge de dibuixos animats, els tràilers i 
el NO-DO, noticiari propagandístic de projecció obligatòria a tots 
els cinemes de l’Estat espanyol durant l’època franquista. 

Les dècades dels anys cinquanta i seixanta, quan encara no havia 
arribat la televisió o l’oferta es reduïa a un únic canal, en blanc i 
negre, fou el període de màxima esplendor del cinema. Centrant-
nos en el Modern, cal remarcar la data del 10 de setembre de 
1955, en plena Festa Major. Fou aleshores quan es feu la primera 
reforma per a adaptar la pantalla al nou format panoràmic i es va 
projectar el primer film rodat en Cinemascope: La túnica sagrada 
(amb el complement de Las muchachas de Bagdad). Des de la 
inauguració del Modern, per la festa gran de la vila es combinaven 
les projeccions cinematogràfiques amb algun espectacle de 
varietats (la “revista”) que despertava l’entusiasme dels cardonins. 
Aquests “shows” tenien noms com Aquellos tiempos del cuplé, 
Sol de España o Canciones, risas y olé, i permetien veure en 
directe artistes com Gema del Rio, Danny Crochet o el mag 
català d’aspecte oriental Li Chang (que va venir, com a mínim, 
tres cops a Cardona: els anys 1952, 1954 i 1962). Una altra de les 
presències habituals a Cardona, a la dècada dels seixanta, fou 
la inoblidable Mary Santpere, que actuà a les festes majors dels 
anys 1961 i 1969. L’any 1971, coincidint amb el 25è aniversari 
de la inauguració, es va fer una nova reforma del cine Modern, 
en què es van revestir les parets amb tela i es van entapissar 
les butaques de tota la platea. També es va canviar el projector, 
amb un aparell que provenia del cinema Windsor de Barcelona. 
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Aquests canvis es van poder veure el 4 i 5 de setembre de 1971, 
en què es projectà el programa doble format pels films Chitty Chitty 
Bang Bang i El puente de Remagen. Fou una setmana abans de 
la Festa Major, on es van veure pel·lícules com Los girasoles, 
Al servicio secreto de su majestad, La leyenda de la ciudad sin 
nombre, a banda de la revista dirigida pel Ricardo Ardévol i que 
aquell any va tenir com a figura principal la cantant catalana Núria 
Feliu.
Tot i que a la dècada dels setanta ja va començar a minvar 
l’assistència a les sales cinematogràfiques, substituïda per 
la televisió i d’altres ofertes d’oci, encara podem qualificar 
aquest període com de bonança, amb una notable assistència 
d’espectadors a les sessions dels caps de setmana i dies 
festius. A banda d’això, el pas de la dictadura a la democràcia va 

Decoració de les parets de l’estiu
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comportar la supressió de la censura i l’arribada de tot un seguit 
de pel·lícules prohibides per l’anterior règim, que provocaven una 
forta atracció per part d’un sector del públic (sobretot masculí!). 
Així, en els primers anys de la Transició, els programes dobles del 
Modern solien combinar les grans produccions nord-americanes 
del moment (títols com El Padrino, Tiburón, Rocky o Taxi Driver) 
amb comèdies eròtiques espanyoles i italianes, sense excloure 
les reposicions de clàssics com Ben-Hur, Los diez mandamientos 
o Lo que el viento se llevó. També cal remarcar que, entre els 
anys 1978 i 1982, es van fer, un cop al mes, sessions de “cine 
club”, en què es van poder veure films d’autors com Bergman, 
Fellini o Pasolini, amb la introducció i col·loqui posteriors d’algun 
crític cinematogràfic. Per tant, ens trobàvem amb una oferta 
d’allò més variada, per a tota mena de públics.

L’any 1982 marca, sens dubte, un punt d’inflexió, amb la 
popularització dels aparells de vídeo, que permetien veure a 

Taquilla del cine Modern

FESTA MAJOR CARDONA 2018



Festa Major de Cardona 2016

42 ›

casa, encara que fos amb imatges de poca qualitat, tota mena de 
films que feia pocs mesos s’havien estrenat a Barcelona. Això va 
suposar el principi de la fi de la majoria de sales de cinema dels 
pobles, que no van poder afrontar la davallada creixent del nombre 
d’espectadors. Cardona no va ser pas cap excepció i, així, alhora 
que s’engegaven diversos videoclubs (la majoria, de curta durada), 
es van anar reduint les sessions als dos cinemes del poble. En 
concret, a partir del 13 de maig de 1984, el cine Modern només va 
projectar pel·lícules cada dues setmanes (combinant-se amb el 
cine Unió, de manera que només per la Festa Major d’aquell any 
van obrir simultàniament els dos cinemes). A començaments de 
1986, la sala de l’avinguda del Rastrillo decidia tancar les portes. 
Fou el 12 de gener, amb el programa doble format per Diamantes 
para la eternidad i Akelarre. Aquell mateix any va morir la Dionisia 
Sibila, quedant com a propietaris del local el seu fill Josep i la 
Margarita Mateu, vídua de Miquel Company. 

Tot i que el Modern va tornar a projectar pel·lícules per la Festa 
Major de 1986 i també durant sis setmanes del 1992, a banda 
d’acollir algunes funcions d’El Traspunt mentre es feien les obres 
del teatre Els Catòlics, després de la reobertura del local de la 
plaça del Vall es produí el tancament definitiu. Des d’aleshores, 
s’havia mantingut clausurat, i  només s’havia obert per a alguna 
celebració privada. Per sort, gràcies al patrocini de la Fundació 
SHE liderada pel cardiòleg Valentí Fuster, per tal de dotar  
Cardona d’un gran centre de convencions, ara podem disposar 
d’un magnífic Auditori, on esperem que s’hi segueixin realitzant 
activitats culturals tan atractives com les que hem pogut gaudir 
durant el primer semestre de 2018. 

FESTA MAJOR CARDONA 2018



Festa Major de Cardona 2016

‹ 43 

Josep Company i Claret i Dionisia Sibila 
Morell
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PRIMERES PASSES PER L’AUDITORI VALENTÍ FUSTER

Fa gairebé dos anys s’iniciava la remodelació de l’antic “Cine 
Modern” a l’entrada del poble. Ara el nou equipament ja és una 
realitat.L’ Auditori Valentí Fuster es vol convertir en la pedra 
angular de la promoció de l’educació en salut per combatre 
l’epidèmia cardiovascular, amb l’organització de conferències 
d’alt nivell –tant educatives com científiques– i ha de tenir, en 
aquest sentit, un paper molt rellevant en el conjunt del projecte de 
“Ciutat Saludable” que s’està desenvolupant a Cardona.

El nou auditori vol esdevenir, per tant, l’eix central de comunicació 
del projecte i un dinamitzador econòmic, permetent alhora que 
d’altres activitats socials i d’interès artístic i cultural, tant de petit 
com de gran format, es puguin gaudir a la vila.

El juliol de 2017 l’equipament va obrir les seves portes amb el 
curs científic magistral impartit pel Dr. Fuster “Molecular, 
Clinical&Population Bases of Cardiovascular Diseasesand Health”, 
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organitzat per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
i per Ferrer Internacional. Un any després, aquestes institucions 
han tornat a confiar en Cardona com a seu del curs, la qual cosa la 
posiciona davant la comunitat científica. De fet, en l’edició d’enguany, 
el curs magistral s’ha pogut seguir en directe des dels Estats Units 
gràcies a l’interès del JACC (Journal of the American College of 
Cardiology), la publicació científica més prestigiosa internacionalment 
en aquest àmbit. L’èxit d’aquestes dues convocatòries, amb més de 
300 cardiòlegs d’arreu del món en cadascuna d’elles, ha esdevingut 
clau per facilitar l’inici d’una segona etapa, l’objectiu de la qual és 
convertir Cardona en un lloc de referència pel que fa als cursos i 
activitats científiques adreçades a professionals de la salut  i, en 
general, a tothom qui s’interessi per la seva promoció. En aquest 
sentit, s’està treballant molt perquè l’any vinent es comencin a veure 
els primers resultats.
Pel que fa a les convencions, la Diputació de Barcelona va escollir 
l’Auditori per a l’acte d’entrega dels XXI premis a la Prevenció 
d’Incendis Forestals. Al desembre, Semen Cardona va celebrar 
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la seva convenció anual i, al gener, l’Assemblea Catalana de 
Municipis va dur a terme l’Assemblea General on s’escollí el nou 
president, davant de més de 250 alcaldes i autoritats diverses –
entre els quals el M. Hble. President del Parlament de Catalunya.  

Tot i que la programació cultural s’inicià al febrer, uns mesos abans 
(i de portes endins), s’utilitzà l’Auditori com a espai de rodatge 
d’una pel·lícula i, a principi d’any, s’organitzà un homenatge al 
Cine Modern i a tot allò que aquest va significar culturalment i 
socialment per al poble, on la majoria d’artistes de la nostra vila 
van poder demostrar el seu talent en el que es va anomenar el 
primer batec cardoní.

La programació cultural del semestre va començar amb la lectura 
dramatitzada “La mala reputació”, de Georges Brassens, on vam 
tenir la sort de comptar amb artistes de primer nivell com Carles 
Canut o Ferran Frauca, i un mes després, l’Auditori s’omplí de gom 
a gom amb el concert d’Els Amics de les Arts presentant el seu 
nou treball discogràfic “Un estrany poder”. Per finalitzar la primera 
programació, dues produccions més properes ens van fer gaudir 
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simultàniament de diverses arts: la SSM BigHand, de la dansa i la 
música (percussió corporal), i Camerata Bacasis, del cinema i les 
seves bandes sonores en directe. 

Enguany, l’Auditori també ha acollit una projecció del Cicle Gaudí, un 
documental dins les Jornades de Patrimoni i, en l’àmbit del Projecte 
d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), un col·loqui-debat sobre 
benestar emocional, convivència, espiritualitat i salut. A banda, s’hi 
ha dut a terme un concert d’alumnes de l’Escola Municipal de Música 
de Cardona. 

Ha estat, doncs, un primer any amb força activitat, però en què també 
s’ha fet molta feina de definició per poder assolir tots els objectius 
plantejats.   

El futur es presenta molt il·lusionant, sobretot pel que fa al creixement 
de l’activitat científica i divulgativa i se seguirà treballant de valent 
com a equip amb nous reptes per aconseguir portar més congressos, 
més ciència, més cultura, més difusió... i revitalitzar Cardona i obrir-
la al món!
Si entre tots fem bategar l’Auditori, Cardona bategarà!

Bona Festa Major!
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50 ANYS DEL CINEMA AMATEUR CARDONÍ
Cinema Amateur Cardoní

Aquest any 2018, celebrem que el Cinema Amateur fa 50 anys 
des de la seva creació. L’any 1968,  un petit grup d’entusiastes de 
les pel·lícules de cinema i de la possibilitat d’enregistrar imatges 
en moviment van ajuntar-se per tal de constituir una modesta 
entitat: el Cinema Amateur Cardoní. Una entitat que ha anat 
creixent en dimensió i objectius. Repassem en aquestes línies el 
que han donat de si aquests primers 50 anys d’història que ens 
agradarà celebrar, acompanyats de tots els cardonins, amb una 
sèrie d’actes que s’esdevindran properament.
L’any 1932, Kodak va llançar al mercat un nou format de cinema 
anomenat “Cinema Kodak 8”, dirigit als aficionats i realitzadors 
de pel·lícules casolanes. Aquest sistema va fer que les pel·lícules 
fossin més fàcils de realitzar i més econòmiques. 
Per això, per al cineasta casolà, “Cinema Kodak 8” es convertiria 
en un èxit immediat;  va començar a ser comú en reunions familiars. 
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L’abril de 1965, Kodak va introduir una nova i millorada versió del 
format de 8 mm, anomenat Súper 8. Tenia dos nous avantatges: la 
pel·lícula venia dins d’un cartutx, la qual cosa facilitava la càrrega 
de la càmera i reduïa el perill del velat de les imatges. A més, 
s’havia millorat la mida del quadre en un 50%, cosa que permetia 
al Súper 8 poder competir amb el de 16 mm. 
Els pioners del Cinema Amateur a la nostra vila van ser Jaume 
Boixadera, Miquel Òrrit, Francesc Vicente i Ramon Bascompte 
(tots ells que en pau descansin).
Quan va esclatar el “boom”  del Súper 8, a Cardona de seguida 
vam veure la possibilitat que el Súper 8 no fos tan sols el cinema 
familiar. Volíem fer més que comunions, batejos i documentals 
de festa major. És per això que, l’any 1969, ja es va convocar el I 
Concurs Local del Rotllo, un certamen-festival que permetia donar 
a conèixer els curtmetratges amateurs produïts pels aficionats 
cardonins.
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Al llarg d’aquests anys, s’han fet moltíssimes activitats 
llarguíssimes d’enumerar:  excursions dels socis,  projeccions 
de tota mena de cinema, etc., però creiem que, realment, els 
concursos de cinema han estat els nostres objectius prioritaris. 
Així, tenim que el Concurs Local de Rotllo és el més experimentat 
dels concursos i el que més vegades s’ha desenvolupat, ja que, 
des de l’any 1969 i fins al 1989, es va celebrar durant vint anys 
consecutius. Els anys 1971 i 1972 el Cinema Amateur Cardoní 
va organitzar, juntament amb cineastes del Berguedà, el I i II 
Concurs Infantil de Cinema. Els anys 1974 i 1975 es van dur a 
terme el I i el II Certamen Nacional de Cine Amateur.
L’any 1979, el Cinema Amateur Cardoní va  organitzar uns cursets 
sobre les tècniques de filmació amb Súper 8: el muntatge, el 
guió, efectes especials, etc., duts a terme pel Sr. Josep Arribas, 
de Barcelona, amb la col·laboració de “la Caixa”.  Durant tres 
sessions ens va ensenyar noves tècniques, però va quedar molt 
clar, i són paraules textuals del Sr. Arribas, que els membres del 
Cinema Amateur estaven tant o més preparats que ell mateix per 
a confeccionar un guió i la posterior filmació i sonorització.
El Cinema Amateur Cardoní, dins els cercles que estaven 
vinculats amb el cinema, ja era conegut a tot Catalunya i va ser 
el desembre de 1980 que ens van convocar per entrar a formar 
part de la Coordinadora Catalana de Clubs de Cinema Amateur.
El Concurs Nacional de Cinema “Vila de Cardona” ha estat 
conegut a tot el territori espanyol. Vàrem rebre pel·lícules per a 
concursar de tot arreu: Madrid, el País Basc, Sevilla, Tarragona, 
Alacant, etc.
Es va dur a terme durant nou anys consecutius, de 1978 fins a 
1986. D’aquests concursos nacionals existeix una anècdota que 
com a cardonins ens enorgulleix. Resulta que, en les mateixes 
dates que se celebrava el nostre concurs, a Sevilla capital 
organitzaven també un concurs nacional i donaven premis en 
metàl·lic, però pràcticament no rebien pel·lícules per a concursar, 
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Concert inaugural a càrrec de la Capella Santa Maria del Pi - Cardona
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ja que totes les enviaven al nostre concurs de Cardona. Temps 
després, i per part dels mateixos organitzadors sevillans, ens vam 
assabentar que els cineastes concursaven a Cardona perquè el 
premi que aquí els oferíem era una pedra de sal.
Durant tots aquests anys hem anat formalitzant una filmoteca 
pròpia, una videoteca també pròpia, etc., però, sens dubte, la 
pel·lícula que més ens va agradar de fer i la que més feina ens 
va portar per dur-la a terme va ser “Cardona, arrels mil·lenàries”. 
Vam treballar-hi durant quatre anys per a confeccionar el guió i 
les primeres escenes. A finals de 1985, ja la teníem pràcticament 
acabada, però els últims sis mesos vam treballar de valent; es 
feien reunions quasi diàries per acabar el muntatge, sonorització, 
doblatge, etc.
Per als membres del Cinema Amateur Cardoní, aquell 7 de 
setembre de 1986, dia de l’estrena de la pel·lícula al cinema 
Modern, va ser senzillament meravellós. Aquells anys de 
desinteressada feina es van veure plenament recompensats pel 
suport que rebíem, tant pel que fa a institucions com de tots els 
cardonins que van assistir a l’estrena. Es va haver de tornar a fer 
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Públic assistent a Vetllades Culturals a la Cripta
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una nova sessió, al mateix cinema Modern, perquè en la primera 
el cinema es va omplir de gom a gom. 
És a partir de l’any 1986 que el Cinema Amateur Cardoní va entrar 
en un període de lleugera crisi; el Súper 8 estava a les acaballes 
i el vídeo empentava de valent. El cinema buscava noves formes 
de comunicació. Renovar-se o morir. Lògicament, vam triar la 
primera de les possibilitats.
La tecnologia va anar avançant i va arribar el vídeo. Les velles 
pel·lícules de cel·luloide van passar a la història. Les cintes 
magnètiques van substituir en poc temps els rotlles de pel·lícula.
El Cinema Amateur, com no podia ser d’altra manera, amb gran 
esforç va adaptar-se a les noves càmeres i als nous sistemes 
de gravació i d’edició d’imatges. Primer, amb senzills aparells 
mescladors analògics i, després, amb l’arribada dels ordinadors 
personals, a l’edició en format digital de les imatges.
Des d’un petit i fosc local, en una segona planta del carrer de la Fira, 
es va viure la revolució tecnològica del vídeo i de les possibilitats 
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digitals que oferien els nous sistemes. Els projectors de Súper 8 
o de 8 mm van quedar aparcats i, amb sorpresa, apareixien els 
projectors d’imatge digitals. Els feixucs televisors de tub també 
van deixar pas als televisors plans.

A l’entranyable local del carrer de la Fira, el Cinema Amateur va 
desenvolupar projectes certament engrescadors, com ara els 
primers sistemes audiovisuals que es van utilitzar en la posada 
en marxa de les instal·lacions turístiques de la Muntanya de Sal.
Una altra de les fites importants del Cinema Amateur Cardoní va 
ser la realització de l’audiovisual instal·lat a Mina Nieves “Cardona, 
meravella natural”. Totes les despeses van anar a càrrec de 
l’Excm. Ajuntament de Cardona; nosaltres, els del Cinema, vam 
posar-hi la feina i les ganes de fer-ho bé.
Durant el primer semestre de 1994, vam fer més de 1.500 
fotografies: de Cardona, de la Muntanya de Sal, del castell, dels 
carrers, etc. De ben segur que podia haver quedat millor, no ens 
van faltar crítiques, però, no obstant això, aquelles van quedar 
diluïdes per la gran majoria de públic que va assistir  a la projecció 
de l’esmentat audiovisual el dia de l’estrena, durant la Fira de 
Pentecosta de 1994.

La Fundació “la Caixa” ens va venir a visitar al nostre local social 
i es van quedar algunes de les diapositives que vam fer per a 
l’audiovisual. Amb les esmentades imatges i d’altres diapositives 
de Huelva i d’altres llocs, la Fundació “la Caixa” va fer una 
exposició itinerant arreu del país denominada “La Sal de la Vida”. 
En tots els llocs on es va exhibir hi va constar el nom del  Cinema 
Amateur Cardoní i n’estem realment orgullosos. Avui dia, es troba 
dipositada en el  recinte miner del Parc Cultural Muntanya de Sal 
de Cardona.
L’exposició permet, a través de tres grans blocs, veure el següent:
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“La sal, sus orígenes y propiedades”, “La Sal y los seres vivos” 
i “La Sal y el hombre”
Ens sentíem també orgullosos d’haver convocat una assemblea 
general de socis, el febrer de 1997, amb l’objectiu d’adherir-nos 
com a entitat a la plataforma antiabocador.
La revolució tecnològica en la projecció d’imatges ens va 
permetre fer cicles de sessions de cinema comercial amb 
projector digital i, també, engrescar els últims anys de concursos 
de pel·lícules de cinema amateur en format de vídeo, que, tot 
i tractar-se d’un format molt popular, malauradament va deixar 
d’existir al cap d’uns anys. 
L’impacte que va crear aquest progrés tecnològic ens va 
plantejar reptes més importants, com ara les retransmissions 
en directe d’imatges per televisió. Certament, i potser fruit de 
la inconsciència d’una tasca desconeguda i complicada, els 
integrants de la junta del Cinema Amateur sempre ens hem 
engrescat davant dels reptes complexos, suplint les mancances 
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de coneixement amb moltes hores de dedicació i de diversió 
alhora.
Una data que ens va deixar bastant tocats va ser la del 20 de juliol 
de 2014. La vida al Cinema Amateur ja no va ser igual després 
de la mort d’un amic; ens va deixar el Ramon Mosella. El dol al 
qual ens vam haver d’enfrontar va requerir un minuciós procés de 
reconstrucció, aclaparador i dolorós per la pèrdua d’un company 
tan implicat en el funcionament de l’entitat.
Ara, en l’actualitat, procurem organitzar-nos per gravar la major 
part dels actes que se celebren a Cardona. En gairebé el 90% 
dels esdeveniments que s’hi celebren hi ha una càmera del 
Cinema Amateur, amb la finalitat que la gravació formi part de la 
nostra videoteca i, posteriorment, prèvia edició del material, es 
reprodueixi per Televisió Cardona. Des de fa 10 anys, portem a 
terme la gestió íntegra del canal local de televisió que, des que es 
distribueix per fibra òptica, ha arribat a moltes més llars, suposant 
una major audiència.
Per altra banda, aquest últim any s’organitzen regularment 
projeccions de cinema al teatre Els Catòlics. El Cinema Amateur 
Cardoní hi dona ple suport amb la tasca de projectar les pel·lícules 
del Cicle Gaudí. També, regularment, realitzem projeccions de 
cinema a l’aire lliure. 
Avui dia, al nostre local, es disposa d’una important logística que 
inclou diversos aparells necessaris per al muntatge i visionat 
de pel·lícules, tant en format Súper 8, com en vídeo o DVD. Tot 
aquest material de muntatge, sonorització, etc. ha estat sempre a 
plena disposició del soci que ens l’ha demanat.
Actualment, tenim  69 socis col·laboradors. Per a tots ells, només 
tenim paraules d’agraïment, perquè sense ells avui no estaríem 
tan orgullosos de pertànyer al CINEMA AMATEUR CARDONÍ. El 
ferm oferiment i la predisposició per a divulgar qualsevol activitat 
amb caire cardoní són els sentits valors de la nostra entitat envers 
Cardona.

 FESTA MAJOR CARDONA 2018



Festa Major de Cardona 2016

56 ›

Carnavals, festes dels barris, festes majors, activitats culturals, 
celebracions religioses, gegants, concursos del rotllo…, tota una 
pila de records que, granet a granet, han anat fent un gran pilot, 
un munt d’imatges que, a hores d’ara, ja són una muntanya, una 
muntanya que fa 50 anys que va creixent i que nosaltres voldríem 
que ho anés fent sempre més, talment com la nostra estimada 
Muntanya de Sal.                                                                                               
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25 ANYS DE MUSICANT 

25 anys d’esforços de tot un poble... 
MUSICANT és una escola que va néixer de la il·lusió d’una 
colla de famílies que vam veure clar que l’educació musical era 
un puntal imprescindible per al desenvolupament integral dels 
nostres infants.
Per a nosaltres, la música és un llenguatge que omple la vida 
de qualsevol persona i afavoreix l’adquisició de molts valors i 
habilitats, com la capacitat de concentració, la bona coordinació, 
el sentit del ritme, la creativitat, el sentit de pertinença al grup, la 
vivència conjunta d’emocions i el gaudi d’un bon concert després 
de moltes hores d’assaig i esforç.
Tot va començar l’any 1994, quan a Cardona els infants tenien 
poques possibilitats per endinsar-se en el món musical. El nostre 
objectiu era oferir formació musical al poble, evitant desplaçaments 
cap a poblacions properes. Vam tenir la sort de conèixer una 
persona que ens va assessorar i acompanyar en tot el procés de 
creació de l’escola, l’Anna Camps.
En primer lloc es va formar la Junta Directiva, la qual va exposar les 
seves intencions a l’Ajuntament sol·licitant la seva col·laboració, 
ja que era un projecte de poble i per al poble. Aleshores es van 
crear els estatuts de l’entitat, com a associació cultural sense 
ànim de lucre.
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En aquells moments, l’alcaldessa M. Àngela Gassó ens va 
cedir unes aules de l’escola Mare de Déu del Patrocini, on va 
començar el nostre projecte amb el nom de Musicant, amb 46 
infants de 3-6 anys. El nombre d’alumnes va anar creixent sense 
parar, al mateix temps que els nivells que s’impartien, per això 
calia oficialitzar-la amb la finalitat d’obtenir les titulacions reglades 
pertinents. Per aconseguir-ho havíem de ser escola municipal; 
després de moltes reunions amb l’alcalde Josep M. Sala i la 
secretària M. Àngels Clotet, es van fer els tràmits pertinents i el 4 
d’abril del 2002 vam ser Escola Municipal; al cap de dos mesos 
vam passar a formar part de la xarxa de les escoles de música del 
Departament d’Ensenyament.
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Musicant és l’escola de tot un poble, gràcies a la col·laboració 
desinteressada de famílies, botiguers, empresaris i entitats. 
Tothom s’hi ha abocat des de l’inici fent aportacions a qualsevol 
nivell. Per això es van celebrar amb molta alegria el 5è i el 10è 
aniversari de l’escola.
Posteriorment, la junta directiva fundadora va convocar eleccions 
i, el curs 2004-05, l’escola va disposar d’una junta renovada, la 
qual va començar a treballar i a afrontar nous reptes.
L’alumnat va continuar creixent sense parar i les aules cedides 
de l’escola Mare de Déu del Patrocini ja no podien encabir tants 
infants. Calia aconseguir un edifici propi com a escola de música. 
Junta fundadora, junta nova i ajuntament vam començar a buscar 
el lloc més adient per a aquesta tan desitjada escola; tasca difícil, 
ja que a Cardona no es disposava d’edificis per poder encabir una 
escola amb aquest nombre d’alumnes.

El juny del 2007, l’escola d’EE Nou Camí va tancar portes degut 
al nou decret d’inclusió dels infants amb discapacitat a les aules 
ordinàries. L’edifici que ocupaven les anomenades Escoles 
Escasany, cedides pels germans Escasany, tenia una clàusula 
que deia: “Els germans Escasany lliurem l’edifici, a la Vila de 
Cardona, per les funcions d’escola”; fet que va determinar l’elecció 
de l’edifici com a Escola de Música.
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Entre el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, Llei de barris i 
una partida de l’Ajuntament el dia 15 de desembre de 2010 van 
començar les obres de remodelació de l’edifici, amb un termini 
d’execució de 7 mesos.
I així, el nombre d’alumnes va seguir creixent; es van ampliar els 
horaris, però faltava espai i, durant el curs 2010-2011, alumnes i 
professors van estar repartits per diferents llocs de Cardona (aules 
de l’escola del Patrocini, granja “Victu”, torre del carrer Graells, 
Arxiu Històric...); puja, baixa, amunt, avall i molta paciència.

Durant la remodelació de l’edifici Escoles Escasany, vam rebre 
la visita d’un descendent dels germans Escasany. Ell també és 
músic; va ser una trobada molt emotiva. 
La reforma de l’edifici va finalitzar el gener de 2011. El curs 2011-
2012 va començar a l’escola nova, però hi havia un nou repte: 
moblar i adequar el nou espai. Es necessitava enginy i bones 
idees per aconseguir els diners per fer-ho possible, calia treballar 
de valent.
Es van organitzar diferents actes per tal de recaptar donacions 
econòmiques i de mobiliari, però, no n’hi havia prou... Va arribar 
l’hora d’organitzar un gran sopar-concert, amb un programa que 
sempre recordarem. Com sempre, el poble s’hi va bolcar, també 
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altres persones dels pobles de l’entorn, tothom volia col·laborar 
amb el projecte, pagant el doble per les entrades. Van ser moments 
inoblidables, que quan els recordes t’emocionen i et fan posar la 
pell de gallina. Quin goig veure els cardonins; grans, joves i petits, 
tots passant pel pavelló per fer la seva col·laboració, no trobem 
paraules per expressar l’emoció  d’aquelles hores.
El mateix dia del concert, el nostre actual alcalde, Ferran Estruch, 
va prendre possessió del càrrec; cal dir que el seu primer acte 
com a alcalde va ser signar el decret per poder realitzar el gran 
concert. 

El 24  de març de 2012, s’inaugurà l’Escola Municipal de Música 
Musicant, amb 24 professors i 256 alumnes, gràcies a l’esforç i 
col·laboració de tothom. Així va arribar la convocatòria de noves 
eleccions de la Junta Directiva. Quin repte els esperava?L’escola 
va deixar de rebre subvencions públiques.  
La  Generalitat va decidir abandonar a la seva sort les escoles 
de música. Es va parlar molt amb l’Ajuntament actual, el qual 
va decidir apostar de ple per la continuïtat de l’escola. Es va 
aconseguir mantenir el nombre d’alumnes i actualment les seves 
edats van des de nadons fins als 80 anys.
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“Apadrina un piano” va ser la campanya que es va portar a terme 
per poder tenir un piano de cua a l’Auditori Ramon Mosella de 
l’escola, molt necessari per als nostres alumnes. Es van activar 
tot un seguit d’iniciatives per recaptar fons buscant padrins i, en 
funció de l’aportació, es podia fins i tot gaudir d’un concert a casa. 
La Guardiola del Piano es va crear per tal de recollir aportacions 
més petites. Aquesta es trobava en tots els actes que va organitzar 
l’escola, per Sant Jordi, per a una cançó, samarretes, punts de 
llibre, etc. Actualment, el nom de tots els padrins forma part del 
mural que hi ha dins l’auditori, com a agraïment.
Cal dir que la innovació i la creativitat han estat i són prioritats 
constants a la nostra escola. Cada curs sorgeixen iniciatives 
noves de participació dins i fora de l’escola: 
- Caramelles infantils 
- Nadales 
- Música al carrer (Cardona, Manresa, Barcelona) 
- Concerts (Cardona, Freixinet) 
- Trobades musicals (Cardona, Ponts, Santpedor, Solsona) 
- Sortides culturals: El somni de Mozart (TNC), Assaig de 
l’OBC, concerts a l’Auditori, Stomp (teatre musical), El petit 
sastre (Conservatori de Manresa). 
- Màster class (Cardona, Sant Joan de Vilatorrada) 
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- Cantates amb la Unió Musical del Bages 
- Gravació del CD dels 10 anys. 
-   Actes solidaris: Dóna la nota per Bòsnia, participació en el 
Festival d’artistes cardonins de Mans Unides, Musicant amb 
Haití. 
- Espectacles a Cardona: Quartet Saxocromia, Vox Musici 
(quartet), el cor del Club Súper 3, Tot bufant (espectacle musical 
amb els membres de la Vella Dixieland), Concert de Nadal de 
l’Orfeó Nova Solsona, Música dibuixada (espectacle musical), 
Les Violines (concert). 
- Trobades d’instruments determinats: guitarres, acordions diatònics.
-  Intercanvis d’escoles de música: Mallorca, Sallent, Tremp... Tots 
acaben amb un gran concert.  
- Sta. Cecília amb les escoles de Cardona. 
- Festes de Cardona, participació en festes del poble (com la Fira 
de la Llenega, la Fira Medieval).
- APROPA’T va sortir d’una iniciativa de 2 professors de l’escola 
per apropar els alumnes a la música en directe i fora de les aules. 
Aquests concerts els duen a terme formacions consolidades 
com l’orquestra de cambra Cadí, professors de l’escola o altres 
intèrprets destacats com Narcís Palomera (violí), Roger Illa 
(piano), Belén Ayala (cant), Gisela Esquius (trompeta), Anne 
Dardey (piano), Bernardo Garcia (trompeta), Marcel Casellas 
(cant), Jordi González (piano), Trini Mujal (piano), Orquestra Cadí 
amb Zoryana Sokhatska (violí), la Petite Écurie, Marisa Badia 
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(flauta barroca), Fina Company i Victor García (piano), dansa 
contemporània, quartet de corda i trio de violí Stacatto, amb Mireia 
Costa, entre altres. 

- MUSICOTERÀPIA és la utilització de la música per tal de 
promoure i facilitar la comunicació, la interacció, l’aprenentatge, 
la mobilitat, l’expressió i l’organització interna de les persones. Es 
tracta d’una disciplina enfocada a treballar les necessitats físiques, 
sensorials, emocionals, socials, cognitives i comunicatives de les 
persones per així aconseguir una millor qualitat de vida. 
- MÚSICA PER A NADONS. Aquest és un taller per a nadons de 0 
a 3 anys acompanyats de familiars. Normalment s’organitzen en 
funció de l’edat; aquesta activitat té molt bona acceptació entre 
les famílies de Cardona i els voltants. 
- CONCERTS EN FAMÍLIA a l’Auditori de Barcelona i al Palau de 
la Música. Durant les classes prèvies es fa un treball a l’aula per 
preparar i gaudir del concert. Aquests concerts ja estan pensats 
per al públic infantil. Les famílies i els alumnes viatgen tots junts 
a Barcelona en autocar i gaudeixen d’una jornada de música en 
directe. El primer va ser Tifònics. 
- Concert Sala piano. 
- ORQUESTRA DE CORDA de Cardona, acaba de néixer i li 
desitgem un camí ben llarg. Està formada per alumnes i exalumnes 
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de l’escola, pensada per potenciar els instruments de corda.
Any rere any, el nombre d’alumnes ha anat creixent sense parar, 
igual que els nostres objectius fins avui. L’escola hi és perquè hi 
ha tot un poble al darrere que li dona suport i l’estima, persones 
que sempre hi han estat en els moments més difícils i junts ho 
hem aconseguit. Mil gràcies a tots/es, el somni s’ha fet realitat, 
gaudim-lo! Els infants han crescut i molts han arribat lluny, altres 
gaudeixen la música amb una sensibilitat especial, gràcies a 
l’excel·lent nivell de formació assolit. Moltes felicitats a tot el 
professorat!
Ara podem afirmar que la música forma part de la vida del poble 
de Cardona, la música no té fronteres, és un idioma universal... 
L’esforç ha valgut la pena!!!       
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60 ANYS DE LA CORAL CARDONINA
Coral Cardonina

Enguany la Coral Cardonina celebrem el 60è aniversari de la 
nostra fundació i per aquest motiu hem projectat un seguit d’actes 
commemoratius que van iniciar-se el passat 4 de març, amb 
una xerrada de la musicòloga Glòria Ballús, i s’allargaran fins a 
primers de març de l’any vinent, amb l’actuació de la nostra entitat 
a Calahorra, amb motiu de la festivitat dels patrons calagurritans 
i cardonins sants Celdoni i Ermenter. 

Fundada l’any 1958 per mossèn Josep M. Casafont, la nostra 
formació és una de les entitats culturals amb més tradició de la vila. 
Durant sis dècades hem solemnitzat les cerimònies religioses i els 
actes festius més assenyalats del municipi ininterrompudament, 
i també hem impulsat diferents activitats relacionades amb el 
món de la música i la cultura en general. En tots aquests anys la 
composició del nostre cor ha anat canviant i s’han anat renovant 
els seus membres,  mantenint sempre viu el compromís en pro de 
l’art i el cardonisme. 
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Els orígens de l’entitat es remunten a l’antiga Schola Cantorum 
de Sant Miquel que Mn. Casafont refundà amb la seva arribada a 
la parròquia cardonina. Aquest cor masculí va acabar integrant-se 
amb una secció femenina l’any 1967, constituint així una agrupació 
de veus mixtes que passaria a anomenar-se Coral Cardonina. 
Durant aquestes sis dècades la nostra formació ha estrenat i 
ha cultivat un extens repertori que, any rere any, es renova amb 
la incorporació de noves peces i arranjaments, així com amb 
la recuperació de composicions de l’antic arxiu musical de la 
parròquia. Un variat repertori que, a banda dels oficis religiosos, 
tradicionalment acostuma a interpretar-se en tres grans cites 
concertístiques anuals: el tradicional concert de desembre (avui 
Memorial Josep M. Casafont), el concert d’Any Nou a l’Hospital 
Sant Jaume i el concert de Música Religiosa de Setmana Santa.

Paral·lelament, ja des dels seus inicis, la nostra entitat ha 
procurat enriquir la vida cultural cardonina programant concerts 
amb intèrprets de renom, com ara el quartet vocal femení Clara 
Schumann (1961), el popular acordionista Tosquiets (1962), 
l’Orquestra d’Andorra (1964),  Gaietà Renom (1968), l’organista 
de la catedral de Barcelona Mn. Joan Gamissans (1969), l’Orfeó 
Català (1969), l’Orfeó Lleidatà (1972), la Capella de Música de 
Burés (1978),  la Camerata Singers de Manila (1983), el Cor de 
l’Acadèmia de Medicina de Gdansk (1984) o el Cor Monteverdi 
de Budapest (2008), entre d’altres.  Més enllà dels murs de la 
vila ducal, durant aquestes sis dècades, la Coral Cardonina hem  
actuat en nombrosos municipis d’arreu de Catalunya, Mallorca 
i Andorra, mirant de deixar sempre en bon nom la nostra vila. 
La mort de Mn. Casafont, després de 54 anys al capdavant de 
l’entitat, va donar pas que el musicòleg Ovidi Cobacho Closa 
n’assumís la direcció l’any 2013, donant un nou impuls a l’entitat 
fins avui dia. 
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Aquests darrers anys, hem promogut la creació del certamen de 
cant coral CARDONA CANTA, la creació d’un oratori sobre La 
Passió a partir del fons musical de la Setmana Santa cardonina 
i la reconversió del Tradicional Concert de Santa Cecília en el 
Memorial Josep M. Casafont. També hem volgut seguir dinamitzant 
la vida cultural de la vila amb nombroses iniciatives impulsades 
juntament amb el nostre Ajuntament i d’altres entitats de la vila, 
com ara l’actuació de l’Orfeó Català dins els  actes del Tricentenari 
(2014), la interpretació del Rèquiem de Mozart a càrrec del Cor 
i l’Orquestra de la Unesco (2016) o bé la producció “El cant d’un 
poble”, amb la Banda de Música de Cardona i diversos cors de la 
comarca, que es va cloure amb un gran concert al Teatre Kursaal 
de Manresa (2014).    

Per acabar de festejar aquest seixantè aniversari, hem  previst un 
seguit d’actes per als propers mesos i us animem a tots a participar-
hi. Entre d’altres, ens agradaria destacar: el concert de Cors del 
Cardener del proper 30 de setembre, al santuari del Miracle, amb 
la participació dels emblemàtics orfeons de Manresa i Solsona; un 
cicle de xerrades divulgatives a la cripta dels Sants Màrtirs, durant 
els mesos de tardor; i la celebració d’un gran concert d’aniversari 
amb la participació d’excantaires i diferents intèrprets i entitats de 
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la vila, el primer cap de setmana de setembre. De cara al proper 
any, a banda de la sortida a Calahorra, hem previst l’edició d’una 
publicació sobre la història de la nostra entitat, acompanyada d’un 
recull d’imatges i enregistraments històrics. Per aquest darrer 
motiu, ja ens hem posat a treballar en la recerca d’informació i la 
recopilació de material gràfic i audiovisual als arxius de l’entitat 
i, en aquest sentit, volem fer una crida a tots els cardonins i 
excantaires que puguin tenir imatges, material gràfic, audiovisual 
o qualsevol altre tipus de documentació sobre aquests 60 anys 
d’activitat de la Coral Cardonina  per tal que tinguin la gentilesa 
de fer-nos-ho arribar a fi de fer-ne una còpia i inventariar-ho. 

Un any més, serà un goig poder solemnitzar aquestes festes 
amb els nostres cants i, des d’aquestes planes, aprofitem per 
desitjar-vos a tots plegats una molt bona Festa Major! 
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NOU PROTOCOL DEL BALL DE BASTONS DE 
CARDONA 
Confraria de Mare de Déu del Patrocini

Preàmbul
La vila ducal de Cardona té un ball de bastons propi i genuí de 
llarga trajectòria, documentat per primer cop l’any 1704. Es tracta 
d’una formació de vuit infants que ballen sota l’advocació de la 
Mare de Déu del Patrocini, patrona de la vila.
Actualment, els infants – anomenats “bastoners” des de 1870 –, a 
manera de patges, acompanyen la imatge de la Mare de Déu del 
Patrocini en les processons pels carrers de Cardona: el dissabte 
més proper al dia 8 de setembre (dia del naixement de la Mare 
de Déu), a la tarda, acompanyen la imatge petita de la Mare de 
Déu des de la capella de l’Hospital de Sant Jaume fins a l’església 
parroquial de Sant Miquel, on se celebra el final de la Novena; el 
dimarts següent, com a comiat de la Festa Major i després de la 
missa matinal, la imatge petita retorna des de l’església parroquial 
fins a la capella de l’Hospital, lloc de veneració dels fidels durant 
tot l’any.
L’objecte del present protocol és establir els requisits d’accés per 
als infants, tant nens com nenes, que desitgin formar part del Ball 
de bastons de Cardona i regular-ne el funcionament intern.
ARTICLE PRIMER. REQUISITS D’ACCÉS
1.1. Pot formar part del Ball de bastons l’infant que compleixi 
almenys una de les següents dues condicions:
a) Estar empadronat al terme municipal de Cardona.
b) Ser fill de pare i/o mare nascut/da al terme municipal de 
Cardona.
1.2. L’infant que compleixi els requisits de l’apartat anterior podrà 
realitzar el seu primer ball en la Festa Major de l’any natural en 
què compleixi els sis anys.
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1.3. L’infant romandrà com a bastoner durant uns tres anys 
naturals. La permanència vindrà determinada per la talla de 
l’infant, ateses les mides dels vestits processionals de gala.
ARTICLE SEGON. SOL·LICITUD D’ACCÉS I PERMANÈNCIA
2.1. L’infant podrà sol·licitar l’accés al Ball de bastons en l’any 
natural en què compleixi els cinc anys.
2.2. La butlleta de sol·licitud d’accés es podrà recollir a les taules 
de l’entrada de l’església parroquial a partir de l’1 de març de l’any 
en curs. La butlleta s’haurà de retornar degudament emplenada i 
signada pel pare, mare i/o tutor legal del menor com a màxim l’1 
de juny del mateix any a la bústia de la rectoria.
2.3. L’admissió quedarà condicionada al consentiment exprés 
de l’infant en nom del qual se sol·licita.
2.4. Durant el mes de juny es publicarà, a la porta de l’església, 
una llista d’admesos i una altra llista d’exclosos per formar part 
del Ball de bastons. Des de la publicació, s’obrirà un període de 
reclamacions i/o esmenes de quinze dies.
2.5. La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà a la 
porta de l’església el dia 15 de juliol.
ARTICLE TERCER. ELECCIÓ DELS MEMBRES PER AL BALL 
DE BASTONS
3.1. L’elecció de l’ordre en què quedaran els balladors es farà 
per sorteig, d’entre els infants que constin en la llista definitiva 
d’admesos.
3.2. El sorteig se celebrarà el dia d’inici de la Novena de la Mare 
de Déu del Patrocini, la setmana anterior a la Festa Major, al final 
de l’Assemblea General Ordinària de la Confraria. S’hi escolliran 
els balladors de la Festa Major de l’any següent.
3.3. El sorteig serà obert i públic i degudament publicitat.
3.4. El sorteig generarà dues llistes: una de nens i una de 
nenes. L’infant que sigui confrare i tingui un progenitor o tutor 
legal confrare gaudirà de prioritat per a ser escollit ballador.
3.5. Els infants que no resultin escollits balladors restaran com 
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a suplents, seguint l’ordre resultant del sorteig. Els balladors 
suplents serviran per cobrir les eventuals baixes dels balladors 
de l’any per al qual s’han escollit.
3.6. El grup de balladors està compost, de forma ordinària, per 
vuit infants, quatre nens i quatre nenes. En cas que no hi hagi 
prou nens i nenes per complir la composició anterior, es procurarà 
mantenir un criteri d’equitat de gènere en la composició.
3.7. Cada any es renovaran entre dues i tres places, en funció de 
les necessitats detectades pels responsables del Ball de bastons.
3.8. La llista resultant del sorteig es renovarà anualment. No 
haver resultat escollit ballador no donarà cap dret de cara al 
sorteig de l’any següent. L’infant que vulgui tornar a optar a una 
plaça de ballador haurà de tornar a adreçar la sol·licitud, en els 
termes de l’article anterior.
ARTICLE QUART. ASSISTÈNCIA ALS ASSAJOS
4.1. Els infants balladors, titulars i suplents, han d’assistir a tots 
els assajos del Ball de bastons que es convoquin. L’absència 
només estarà justificada durant el temps de vacances familiars, 
que no superarà les dues setmanes.
4.2. S’espera dels balladors un comportament adequat durant 
els assajos i un tracte de respecte cap als companys del grup i els 
responsables del Ball de bastons.
4.3. En cas de constatar-se un incompliment d’algun dels dos 
apartats anteriors, la Junta, de conformitat amb els responsables 
del Ball de bastons, podrà dictaminar la baixa de l’infant del grup 
de balladors.
4.4. S’assajarà un mínim de dos dies a la setmana, en el període 
comprès entre la primera setmana de juliol i la Festa Major.
4.5. En cas que hi hagi ballades extraordinàries es podran 
programar assajos fora del període indicat en l’apartat anterior. 
S’aplicarà a aquests assajos el règim d’assistència d’aquest 
article.
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ARTICLE CINQUÈ. BALLADES
5.1. Les ballades oficials ordinàries del Ball de bastons de 
Cardona són les corresponents al dissabte i al dimarts de la 
Festa Major. Aquestes ballades es realitzaran amb el vestit pro-
cessional de gala.
5.2. Es realitzarà una ballada en l’acte d’inici de la Novena de 
la Mare de Déu del Patrocini, vuit dies abans de l’inici de la Festa 
Major. Aquesta ballada es realitzarà sense el vestit processional 
de gala.
5.3. En cas que es proposi a la Confraria la participació del Ball 
de bastons en algun altre acte, dins o fora de Cardona, no comprès 
en els dos apartats anteriors, la Junta, prèvia consulta als pares 
i/o tutors legals dels infants, decidirà sobre la conveniència de 
l’assistència i sobre l’ús dels vestits.
5.4. Els vestits processionals s’entregaran a les famílies dels 
infants abans de les ballades oficials, ordinàries o extraordinàries. 
Les famílies seran les responsables de la cura dels vestits. 
L’incompliment d’aquest deure podrà comportar la baixa de 
l’infant del grup de balladors, que serà acordada per la Junta de 
conformitat amb els responsables del Ball de bastons.
ARTICLE SISÈ. RESERVA A FAVOR DE LA JUNTA
La Junta de la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini queda 
facultada per interpretar les disposicions i resoldre totes aquelles 
eventualitats no previstes en aquest protocol. 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La incorporació de les nenes es durà a terme de forma gradual, a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest protocol, fins a l’equiparació 
numèrica entre nens i nenes. 
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest protocol entrarà en vigor per a la Festa Major de l’any 
2020.
Protocol aprovat en Assemblea General Extraordinària de la 
Confraria de la Mare de Déu del Patrocini el 22 de juny de 2018.
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Aquests són els nens que participaran en el Ball de bastons 
d’enguany: 
Isaac Aliste Duran, Raúl Ballesteros Liria, Oriol Barrera Albets, 
Jordi Cugueró Muixí, Joan Flores Sala, Adrià Galera Arnau, Aleix 
Montraveta Ruiz i Xavi Orozco Borrego.
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PENYA LA CORNETA
Aquest any el Corre de bou de Cardona té una novetat i és la 
incorporació de la nostra penya.
Una penya femenina, creada amb molta il·lusió per un grup de 
noies i dones amb la intenció de defensar la nostra festa i fer-la 
més diversa. 
Entenem que l’èxit i la continuació de la festa passa per la 
implicació del poble. A més, en ser una penya femenina, dona 
l’oportunitat de formar-ne part a un grup minoritari però amb molta 
afició al Corre de bou i així reafirmar el paper de les dones a les 
festes tradicionals.
Volem agrair a les altres penyes, la Comissió de Bous i l’Ajuntament 
la seva ajuda i l’alegria amb què han rebut el nostre projecte.
Esperem que les noies i els nois de la plaça puguin gaudir de la 
nostra vaqueta, sempre des del respecte a l’animal, i convidem a 
totes les nenes, noies i dones que ho desitgin que s’afegeixin a la 
Penya la Corneta!

Visca Cardona i visca el Corre de bou!
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