
Firapassió
Esparreguera, 3, 4 i 5 de març de 2023



Dissabte 4 de març
 10 h - Campanar de Santa Eulàlia

Repicada de campanes
Organitza: Amics del Campanar d’Esparreguera

 11 h - Biblioteca Municipal L’Ateneu 
Inauguració de Firapassió

 11 h - Plaça de la Pagesia
La Petra 
Espectacle familiar en clau de clown.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 11.30 h
Quo vadis?
Animació musical itinerant a càrrec de Xarop 
de Canya. Una comitiva de cèlebres músics 
de la Roma imperial recorrerà amb els seus 
instruments els carrers de la vila amb un 
repertori de música tradicional.
Organitza: Ajuntament d’Esparreguera

 11.45 h - Sala d’Exposicions 
Municipal
Inauguració de les exposicions 
“Les nostres passions” i “Propostes presen-
tades a la 1a edició del concurs pel cartell 
de la temporada 2023 de la Passió d’Es-
parreguera”
Organitza: La Passió d’Esparreguera i Federació 
Catalana de Passions

 12 h - Plaça de Santa Eulàlia 
El vermut de Llucià Ferrer
Emissió del programa de Ràdio Flaixbac 
en directe amb un format àgil, divertit, amb 
públic i sobretot musical, amb la presència 
de famosos i cultura de vermut!
Organitza: La Passió d’Esparreguera i Federació 
Catalana de Passions

 12 h - Plaça de la Pagesia
Mateolika
La performance, el teatre i la improvisació 
són la marca de la casa. Directe adrenalínic 
ple de connotacions polítiques i al·lusions 

al sistema global tot conduït per un estil 
musical únic i personal que barreja la rumba, 
el punk i l’ska.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 12.30 h
Cercavila L’Entrada a Jerusalem
La Passió d’Esparreguera surt al carrer per 
fer-nos partícips d’una de les escenes amb 
més emoció, com és l’entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem. 
Recorregut: carrers de Baix, dels Arbres, de 
Balmes, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran 
i plaça de l’Ajuntament.
Organitza: La Passió d’Esparreguera

 17 h - Can Pasqual 
Passió per la Setmana Santa
Conferència on descobrirem allò essencial 
que cal saber entorn de la Passió, a càrrec 
de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver 
dels caputxins i reconegut estudiós de la 
cultura popular.
Organitza: La Passió d’Esparreguera i Federació 
Catalana de Passions

 A partir de les 17 h - Plaça de la 
Pagesia 
Sant Sudari: taller de vestuari   
per a tothom!
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 18 h
Quo vadis?
Animació musical itinerant a càrrec de Xarop 
de Canya
Organitza: Ajuntament d’Esparreguera

 18 h - Plaça de la Pagesia  
Dame confites amb Raquel Cruces
La cantant, performer i percussionista Raquel 
Cruces presenta un treball d’investigació 



i exploració sobre els sons i les lletres, la 
transmissió oral i el cançoner ibèric amb 
influències de tot el món.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 19 h
Cercavila La Festa de la Llum
Recorregut: carrers de Baix, dels Arbres, de 
Balmes, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, 
plaça de l’Ajuntament i carrer de l’Hospital.
Organitza: La Passió d’Esparreguera

 20 h - Plaça de la Pagesia
Àcid + Atena Art
Rap de la terra, en català! Denúncia política 
i social a mode de versos. Grafit en directe 
pintat per Atena_arts.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 20.15 h - Plaça de Santa Eulàlia 
Suïcidi de Judes i ball de les fúries  
de l’infern
Un record de l’antic ball de dimonis que es 
representava a La Passió d’Esparreguera a 
continuació del quadre El suïcidi de Judes 
i amb la música del mestre Feliu Monné.
Organitza: Colla Diables Esparreguera

Diumenge 5 de març
 11 i 13 h

Desfilada dels Armats de Mataró
Vinguts des d’Iluro, els Armats de Mataró 
realitzaran una cercavila pels carrers i places 
de la Firapassió. Aquesta formació històrica i 
multitudinària farà desfilar una gran comitiva 
romana amb solemnitat pels carrers i les 
places de la vila.
Organitza: La Passió d’Esparreguera

 12 h - Passatge de les Eixides
Crucificades World Race
Inscripcions (places limitades): 
crucificadesworldrace@gmail.com.
Organitza: Casal Popular Les Canyes

 14.30 h - Plaça de la Pagesia
L’última fideuada 
Cal portar plat i cobert. 
Reserves a barrakaesparreguera1@gmail.com
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 15.30 h - Plaça de la Pagesia
Operació Hosanna
Sessió de micro obert orientat a posar en 
contacte artistes de la zona i promoure que 
es puguin presentar al concurs de grups 
musicals II Montstar.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

 19 h
Cercavila La Festa de la Llum
Recorregut: carrers de Baix, dels Arbres, de 
Balmes, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran 
i plaça de l’Ajuntament.
Organitza: La Passió d’Esparreguera

 20.15 h - Plaça de la Pagesia
LHORT_compress.jpg
La jove companyia LALTRE col·lectiu pre-
senta una versió en clau performativa de 
L’hort de Getsemaní.
Organitza: Barraka Alternativa d’Esparreguera

MICROESCENES 
“LA PASSIÓ SURT DEL TELÓ”
Durant dissabte i diumenge, els perso-
natges més típics de La Passió passe-
jaran per la fira i crearan les escenes 
més inversemblants i còmiques.

Es podran adquirir entrades per La 
Passió 2023 a l’estand de La Passió, 
davant de la Sala d’Exposicions.

Publiqueu fotografies a les xarxes utilit-
zant l’etiqueta #firapassio i esmentant
@firapassio i @lapassioesparreguera. 
Entre totes les fotografies sortejarem 
un lot de productes. En trobareu les ba-
ses a les xarxes socials de Firapassió.



Espais de la Firapassió
Carrers de la Fira: carrer dels Arbres, plaça de la Pagesia, carrer 
del Taquígraf Garriga, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, plaça 
de l’Ajuntament, carrer de l’Hospital i plaça de la Constitució.

Horari de la Firapassió: divendres 3 de març de 17 a 20 h, 
dissabte 4 de març de 10 a 21 h i diumenge 5 de març de 
10 a 20 h.

1.  Església de Santa Eulàlia

2. Espai de les Passions

3.  Sala Municipal d’Exposicions

4.  Biblioteca Municipal L’Ateneu

5. Taverna Romana

6. Teatre La Passió

Com arribar-hi (cotxe)
• Carretera C-55 (Abrera-Manresa), desviament C-1414 (Olesa de Montserrat)
• Autovia del Baix Llobregat (A-2), sortides Esparreguera Sud, Nord i Centre
Com arribar-hi (transport públic)
• Línia d’autobusos Hispano Igualadina des de Barcelona, Martorell, 
 Abrera, Collbató, el Bruc, Castellolí, Igualada i Santa Margarida   
 de Montbui
• Línia de Rodalies de RENFE fins a Martorell i agafem la Hispano Igualadina
• Línia Llobregat-Anoia de FGC fins a l’estació d’Olesa de Montserrat   
 i agafem el bus M3 Olesa-Esparreguera
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