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Benvolguts/des Balsarenyencs i Balsarenyenques,

L’any passat vam ser de les primeres poblacions en suspendre la Festa 
Major degut a la pandèmia.

Tothom parlàvem del proper any i cap de nosaltres podíem pensar en 
que, una situació que no havíem viscut mai, la continuéssim més d’un 
any després.

Volem en primer lloc agrair a les persones que al llarg de la pandèmia 
han estat i estan a primera línia, vetllant per la nostra salut.

No ens volem deixar a cap professional ni voluntari que hagi actuat i 
segueixi actuant per la superació de la Covid-19.

També volem deixar un sentit record pels que ja no estan entre nosaltres.

Aquest any, sempre a l’espera dels propers canvis en les normatives 
de Salut, no és segur que es pugui celebrar la Festa Major, i després 
de pensar i donar voltes us hem preparat un seguit d’actes, complint 
estrictament les directrius vigents en cada moment, perquè la situació 
sigui una mica més “portable”.

Dit això, esperem que gaudiu d’aquests actes amb seny i responsabili-
tat, fent que la nostra vila se senti orgullosa dels seus habitants.

Gaudiu dels actes acompanyats dels productes locals, restauració, serveis 
i estimem al poble, respectem-lo i actuem junts per la nostra seguretat.

Fem poble!!

Noelia Ramirez Calatrava

Alcaldessa de Balsareny i Equip de Govern

SALUTACIÓ



Susana Ventura, coneguda artís-
ticament com a Suu, és una can-
tautora catalana que es va popu-
laritzar en un primer moment a la 
xarxa social Instagram.

CONCERT DE SUU

19:00h Camp de futbol
Jove / Adult

Enguany els gegantons fan 10 anys i seran els protagonistes del pregó.

PREGÓ DE FESTA

22:00h

Plaça Roc GarciaA càrrec dels campaners de Balsareny.

REPIC DE CAMPANES

CONTES DE SANT JORDI AMB 
MÒNICA TORRA
Una Diada de Sant Jordi amb contes plens de sorpre-
ses, llibres que ens fan viatjar, dragones amb molta 
gana i princeses intrèpides que han fet llegenda! Infantil

17:00h

Plaça 11
de setembre

Infantil

18:00h

Zona esportiva 
Cal Nosa

LLEGENDES DE BÈSTIES I VALENTES 

Un muntatge de petit format dinàmic i divertit, on 
els titelles prenen vida i gaudim amb les seves 
aventures.

23 ABRIL

21:00h Sala Sindicat / Streaming a les XXSS

Una pel·lícula que conté música, 
aventures, fantasia, valors, diversió 
i una bona dosi de bogeria i bon hu-
mor! Us atreviu a acompanyar-los?

PEL·LÍCULA “AMBAUKA 
IEL FANTASMA BUBUBÚ”

18:00h

Infantil

Sala Sindicat



18:00h

Pl. Roc Garcia

Jove i Adult

CICLE DE MÚSICA: SONAB

DJ Oscar Nadal

Arlet
Arlet és un grup manresà amb un repertori de te-
mes propis de pop-folk en català, complementat 
amb versions de tota mena.

Resident de les sales manresanes Coco Village i Se-
venSeven, i de les festes “This Is”. Un amant de la 
música urbana actual i remember.

Antonio el Remendao ens presenta 
“Històries Guardades”, el seu se-
gon disc en solitari amb lletres que 
han estat guardades durant molts 
anys, i que ha acabat de vestir-les 
amb sons flamencs.

19:00h Pl. de la Mel
Jove i Adult

Antonio el Remendao

18:00h

Zona esportiva 
Cal Nosa

Jove i Adult

24 ABRIL

12 músics en escena oferint un concert elegant 
i popular.

CONCERT AMB L’ORQUESTRA VENUS
Pl. Roc Garcia

12:00h

Adult

Jornada inaugural de portes obertes de les pistes 
de pàdel de la zona esportiva de Balsareny amb 
partits per a tots els públics.

PÀDEL (PORTES OBERTES)
Tot el dia
Pista de pàdel

Descobreix la realitat virtual. 15 
minuts amb grups de 4 persones que 
podran viure/provar un parell d’ex-
periències amb la millor tecnologia.

REALITAT VIRTUAL

10h a 14h | 16h a 19h 

Local de la plaça de la Mel

Jove

LA GRAN FESTA DEL CIRC I 
TALLER DE GLOBOFLEXIA 
AMB “L’HOME DELS GLOBUS”
Tallers pels més petits de la casa

10:30h a 14h Pl. de la Mel
Infantil TERRA DE TELERS - CINEMA GAUDÍ

20:00h Sala Sindicat 4,5€ i reduïda 3€ 

L’espectador passará per l’ànima viva d’una nena que 
es converteix en dona, la duresa de la guerra civil, la 
caiguda de la dictadura i finalment el retorn a la seva 
estimada Colònia.

www.ciclegaudi.cat
Organitza:

Mitjans de comunicació oficials: Amb l’acompanyament de:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

www.ciclegaudi.cat
Organitza:

Mitjans de comunicació oficials: Amb l’acompanyament de:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

19:00
Sala 
El Sindicat
Carrer de 
Ponent, 7
Balsareny
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24
20

Una pel·lícula que conté música, aventures, fantasia, 
valors, diversió i una bona dosi de bogeria i bon hu-
mor! Us atreviu a acompanyar-los?

PEL·LÍCULA “AMBAUKA I EL FANTASMA BUBUBÚ”

17:00h

Sala Sindicat

Infantil



25 ABRIL

Els dos autors convidats: Juan Rivas i Helena Mallorca 
ens faran la presentació dels seus llibres i entregant 
als guardonats els premis del concurs de Sant Marc.

La música dels bastoners ens acompanyarà una 
estoneta per megafonia.

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS 
LITERARI SANT MARC

BONJORN AL VEÏNAT

Amb el vicari general del nostre bisbat de Solsona. 
Tot seguit, la pagesia de Balsareny faran entrega 
d’un “panellet” gratuït casa per casa. 

EUCARISTIA DE SANT MARC 
“MISSA DEL PANELLET”

10:00h

Plaça 11
de setembre

10:00h

Poble

11:00h

Església de 
Santa Maria

A càrrec dels campaners de Balsareny.
REPIC DE CAMPANES 12:00h

Pl. Roc Garcia

La Principal de Terrassa és una de 
les cobles més antigues de Catalun-
ya que amenitzarà els nostres balls 
tradicionals.

BALLS TRADICIONALS 
AMB LA COBLA
PRINCIPAL DE TERRASSA

12:00h Pl. Roc Garcia

Un concert amb molta marxa i participatiu, pensat 
per a tota la família, que us convidarà a capgi-
rar-ho tot i posar el món #Decapperavall!

AMBAUKA - DE CAP PER AVALL
17:00h

Pl. de la Mel

Infantil / familiar

Espectacle de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ on moltes preguntes 
sobre la seva vida seran resoltes en aquest assaig en forma de monòleg.

ESPECTACLE D’HUMOR AMB EL SEVILLA

Dos passes: a les 17:30h  i a les 20:00h Sala sindicat

Jove / Adult 3€ / sessió



26 ABRIL
Matinal d’activitats pels més menuts que no tenen 
escola, les activitats començaran a les 10h fins a 
les 13h i a la tarda de 15h a 17h. Hi haurà servei 
d’acollida a les 9h i servei menjador (cal portar-ho de 
casa) de 13h i les 15h.

CAMPUS DE SANT MARC

Piromusical que es podrà gaudir 
des de diversos llocs del municipi.

CASTELL DE FOCS

21:00h

Camp de futbol

9h a 17h

Davant del 
Pavelló

Infantil 

Totes les activitats són gratuïtes excepte les que tenen preu.

ACTE DE DESPRÉS DE SANT MARC

L’EXPOSICIÓ DE GEGANTONS
Amb motiu dels 10 anys dels gegantons i amb la participació de 25 colles 
geganteres de tot Catalunya a la Sala Sindicat.

Mostra final amb les 4 colles de l’any passat, 
tancant la celebració del 10è aniversari!

ESPECTACLE  DE GEGANTONS

Del dt. 27 a dv. 30: Dues sessions diàries: a les 18h i a les 19:30h
Dissabte 1 de maig. A les 11h, 12:30h, 17 h, 18:30h i 20h
Diumenge 2 de maig: A les 9h i a les 10:30h

Sala Sindicat

Diumenge 2 de 
maig a les 11:30h

Plaça de la Mel
Aquesta adaptació de la popular 
rondalla catalana, una de les pre-
ferides per als menuts de casa, fa 
una picada d’ullet al món actual. 
Un espectacle que connecta amb 
humor la història tradicional amb 
les obsessions d’avui.

EL PATUFET 
I ELS SEUS PARES 

18:00h

Sala sindicat

Infantil / familiar 1. Mantingueu en tot moment la distància de seguretat.
2. És obligatori l’ús de la mascareta.
3. Per motius sanitaris no es pot canviar de seient un cop ocupada la 

vostra localitat. No es poden moure les cadires.
4. Sortiu dels recintes segons les indicacions.
5. Evitar aglomeracions, respectar els horaris i seguir les indicacions de 

les persones de l’organització.
6. Utilitzeu els dispensadors de gel hidroalcohòlic.
7. En cas de pluja l’activitat d’exterior queda suspesa.
8. Les activitats i actes requereixen de reserva prèvia a www.balsareny.cat

Els actes i activitats queden subjectes, en tot moment, a la normativa 
vigent i s’adaptaran segons les actualitzacions

Normativa Covid-19



#FemPoble


