
LES FIRES I FESTES TRADICIONALS
MÉS TURÍSTIQUES  
del Bages



Gener
Ball del Bo-Bo  
i Romeus
Monistrol de Montserrat  
Darrer diumenge de gener

Converteix-te en un romeu del segle XVI, 
l’època en que reapareix la temuda pesta, i 
que en el seu pelegrinatge fins a Montserrat, 
s’atura per viure l’ambient del poble. Fes un 
viatge en el temps amb les representacions 
dels metges i remeieres de l’època i el tra-
dicional Ball del Bo-Bo, la dansa patrimonial 
d’interès nacional protagonista a la festivitat 
de Sant Sebastià. 

 www.turismemonistrol.cat

 www.santsebastiaballbobo.cat

El Bages és un territori marcat pel seu passat 
medieval, les guerres i batalles, la sal, el vi, la 
revolució industrial… Et convidem a descobrir 
aquest llegat a través de les fires i festes tradicio-
nals de la comarca perquè viatgis en el temps i 
puguis conèixer de la millor manera la història de 
la nostra terra i dels seus habitants. 

Estigues al dia de tots els esdeveniments de la 
comarca del Bages a:

  bagesturisme.cat/esdeveniments/ 

Llegenda de les fires i festes catalogades

 Festa d’Interès Turístic

  
Festa Tradicional d’Interès Nacional 

  
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya

Pasqua
Caramelles  
de Súria
Súria 
Dissabte i diumenge de Pasqua

Les caramelles de Súria estan considerades com 
les més grans de Catalunya per la participació 
de centenars de persones de totes les edats. 
Súria esdevé, doncs, la capital catalana de les 
caramelles per la seva antiguitat i ressò popular. 
Una festivitat imprescindible que integra músi-
ca, cant i dansa quan arriba el bon temps. 

 www.caramellesasuria.cat

Caramelles  
de Callús
Callús  
Dissabte i diumenge de Pasqua
Vestits amb la roba tradicional, les colles 
caramellaires de Grans i Petits escampen els 
seus cants i balls, com la Sardana de Callús. 

 www.caramelles.cat

Abril
Monacàlia.  
Fira de l’Abat
Navarcles  
Principis d’abril
La fira Monacàlia celebra la relació tan pro-
pera amb el monestir de Sant Benet des del 
segle X a través d’una demostració del co-
merç, els oficis d’abans provinents del tèxtil 
i la vinya, accions de la vida quotidiana com 
fer bugada, elaborar perfums, melmelades, 
matalassos o desgranar blat de moro. Tot un 
conjunt d’experiències per passar un cap de 
setmana fantàstic

 www.monacalia.cat

Juny
Festa de les 
Enramades
Sallent  /  Corpus

  
L’ambient festiu i el bon temps conviden 
a passejar pels carrers enramats plens de 
llum i color de Sallent. En aquesta festa 
d’arrels medievals hi trobaràs música, ball, 
cercaviles, sardanes, ballades de gegants i 
nans i els grans protagonistes: els “Embotits”, 
personatges farcits de palla llegendaris de la 
defensa de la vila emmurallada. 

 www.sallent.cat

Fira del Vapor
Sant Vicenç de Castellet  
Últim cap de setmana de maig  
o 1r de juny
Què n’hauria estat de Sant Vicenç sense el 
ferrocarril, el tèxtil, la pedra o el ball? A la 
Fira del Vapor gaudireu d’un conjunt d’es-
pectacles recordant l’època industrial amb 
mercat d’artesans i de pagès, una mostra 
d’oficis tradicionals, jocs tradicionals i expo-
sicions per a fer un viatge en el temps. 

 www.firadelvapor.cat

Festa de la Sal
Cardona 
1r cap de setmana de juny
La Festa de la Sal commemora l’origen de la 
vila nascuda als peus de l’imponent Castell, 
l’esplendor del seu passat i la importància de la 
preuada sal de la Vall Salina. Els carrers i places 
del centre històric esdevenen l’escenari d’un 
ampli programa d’activitats com el mercat me-
dieval, espectacles de carrer, activitats infantils, 
animacions, gastronomia, artesania i recrea-
cions històriques dels rics senyors de la sal. 

 www.cardona.cat

Maig
Ball de Gitanes 
de Sant Vicenç 
de Castellet
Sant Vicenç de Castellet 
Diumenge de Pasqua Granada

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Caste-
llet és un dels balls més lluïts del repertori 
dansaire català amb una versió popular 
oberta a tothom que actualment compta 
amb 300 balladors/es. 

 www.legitanes.cat

Fira dels Matiners
Avinyó 
2n diumenge de maig

La Fira dels Matiners recupera la victòria dels 
carlins contra les tropes d’Isabel II, l’any 1848, 
durant la Guerra dels Matiners i la Torre dels 
Soldats d’Avinyó.

Els espectacles i representacions teatrals 
expliquen els fets succeïts el dia del Combat 
d’Avinyó i la situació social que es vivia 
a Catalunya en aquelles dates, que van 
motivar l’aixecament de la població contra 
les reformes econòmiques i socials que el 
govern de Madrid imposava amb l’objectiu 
de modernitzar el país.

 matiners.cat

Festa de l’arròs
Sant Fruitós de Bages 
Diumenge abans de dimecres  
de cendra

Antigament durant els dies previs de Qua-
resma, els veïns del poble obsequiaven els 
forasters i els necessitats amb aquest àpat 
popular. A dia d’avui, els cuiners i cuineres 
del poble s’abillen amb vestits tradicionals i 
elaboren una gran paella d’arròs per a més de 
3.000 persones

 www.santfruitos.cat

Febrer
Festa dels 
traginers
Balsareny  
Diumenge de sexagèsima  
abans de carnaval

    
Els Traginers de Balsareny és un esdeve-
niment de caire tradicional i folklòric que 
posa en valor tant la feina del tragí com els 
animals de peu rodó. Desfilada de cavalleries 
engalanades pels carrers del poble, joc de 
les anelles, cursa de rucs, mules i cavalls, així 
com el ben vistós ball de dissabte nit són 
alguns dels plats forts que t’hi esperen

 www.traginersbalsareny.cat

Festes de la Llum  
i la Fira de 
l’aixada
Manresa 
21 de febrer (la Llum) i cap de set-
mana posterior (Fira de l’Aixada)

Aigua i llum són els símbols de les Festes 
de la Llum, especialment amb la caminada 
popular de la Transèquia, que recorre el 
canal medieval de la Sèquia des de Balsareny 
fins a Manresa; i la Fira de l’aixada, un mercat 
medieval amb representacions i mostres 
d’oficis.  

Tot un calendari d’actes inspirat en la Man-
resa del segle XIV per rememorar el miracle 
segons el qual, el 1345, una llum provinent de 
Montserrat va entrar a l’església del Carme i 
resolia el conflicte que havia interromput la 
construcció de la Sèquia de Manresa i havia 
excomunicat la ciutat de Manresa.

 www.festadelallum.cat

 www.aixada.cat

  



Agost
Festa Major 
i Correfoc de 
Manresa
Manresa  
1r diumenge després del darrer 
dissabte d’agost

Durant més d’una setmana Manresa s’omple 
de música, festa, gresca i molta animació, 
amb actes tradicionals com el Pregó, el 
cercavila amb els gegants, nans i imatgeria de 
la ciutat, la tronada a la Plaça Major, el castell 
de focs, l’ofici solemne o el correfoc, un dels 
més llargs i importants de Catalunya i que 
compta amb personatges com la Víbria, el 
Bou de fusta i les colles de diables.

 www.lafestamajor.cat

Setembre
Festa Major i 
Correbou de 
Cardona
Cardona 
2n cap de setmana de setembre

Tres segles després del seu naixement, la 
Festa Major de Cardona és un ric i interes-
sant compendi de festa, manifestacions 
cíviques, cultura i tradició. Els plats forts són 
la processó de la Mare de Déu Petita amb el 
Ball de Bastons, els oficis i el correbou a la 
plaça de la Fira, amb l’ajuntament com a teló 
de fons.. 

 www.cardona.cat

Resistents
Castellbell i el Vilar 
1r cap de setmana d’octubre

A partir de 1713, el castell de Castellbell va 
ser un reducte estratègic dels miquelets, 
que van plantar cara i van empresonar els 
borbònics que volien internar-se cap a l’inte-
rior del país pel Montserratí. Amb la caiguda 
de Barcelona i la guerra perduda, Castellbell 
i el Vilar mantingué la resistència fins a la ca-
pitulació de Cardona del 18 de setembre del 
1714. Resistents commemora i recrea aquella 
resistència a partir del teatre de carrer, d’un 
espectacle nocturn de gran format, de la 
gastronomia local, d’activitats per als més 
petits i moltes sorpreses més.

 www.resistents.cat

Fira Mediterrània
Manresa 
El 2n cap de setmana d’octubre

La Fira Mediterrània és el mercat d’especta-
cles que, amb la tradició mediterrània com 
a eix, s’ha convertit en un esdeveniment 
de referència per als amants dels la cultura 
popular i les músiques del món

 www.firamediterrania.cat

Octubre
Festa de la 
Verema del Pla 
de Bages
Artés 
1r cap de setmana d’octubre

El nucli antic d’Artés es converteix en un 
escenari en commemoració de la DO Pla 
de Bages i el reconeixement a la cultura 
vitivinícola de la comarca, amb mostra de 
vins, presentació anuals dels productes dels 
cellers,  espectacles, fira d’artesans i activi-
tats familiars.

 www.festaveremabages.cat

Fira medieval 
d’oficis
Súria  
2n cap de setmana de novembre

El Poble Vell de Súria es converteix en 
l’escenari ideal perquè et faci la sensació de 
ser en una petita vila medieval. Les places i 
carrers es guarneixen amb palla, domassos i 
altres elements per convertir la visita a la Fira 
en un autèntic viatge en el temps, on podràs 
veure els oficis antics i també convertir-te 
en artesà/na amb els tallers participatius 
per a petits i grans. No et perdis “Salats!”, 
l’espectacle estrella on es representa en clau 
d’humor la descoberta de la sal a Súria.

 www.suriaturisme.cat

Nadal
Pessebre vivent  
del Bages
Fonollosa 
Festes de Nadal

Aquest Pessebre de gran prestigi i difusió 
arreu de Catalunya compta amb la partici-
pació d’unes 260 persones de Fals, Rajadell i 
altres poblacions dels voltants que s’uneixen 
per a representar un missatge de pau, har-
monia, cultura i tradicions populars a través 
dels diferents quadres amb l’espai, la música i 
la il·luminació més idònia. 

Un espectacle que val la pena gaudir!!

 www.pessebre.cat

Nit Viva
Fonollosa 
Festes de Nadal

Als carrers i a l’interior de les cases cen-
tenàries del Raval del Sastre de Fonollosa, 
s’hi recrea la vida a pagès de fa més d’un 
segle i el pessebre amb la participació d’unes 
200 persones. Una mirada cap als nostres 
orígens i costums rurals sovint oblidats. Amb 
l’estima cap a la terra, enmig d’una nit quieta 
i freda, una estrella ens fa llum, i el caliu 
d’uns pagesos i pageses ens anuncien que 
hem d’obrir les portes a la imaginació.... 

 nitviva2.acrfonollosa.cat

Novembre
Fira de les 
Bruixes
Sant Feliu Sasserra 
1 de novembre

Pels volts del s. XVI - XVII a Sant Feliu 
Sasserra moltes dones foren acusades in-
justament de bruixes i moriren a la forca. En 
commemoració a aquests fets escabrosos, 
se celebra aquesta fira singular que pren com 
a focus temàtic la bruixeria i els productes 
artesans, amb balls i representacions teatrals 
ambientats en el segle XVII. 

 www.firabruixes.cat
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