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S’acosta l’estiu, i amb ell les Festes de Sant Ignasi, el marc que any rere any acull el cicle Sons 

del Camí, el festival de músiques amb ànima nascut a recer del projecte Manresa 2022. 

Un projecte que és un gran repte, una iniciativa que ens acompanya des de l’any 2013 i arribarà 

fins al cinquè centenari de l’estada d’Íñigo López de Rekalde a la nostra ciutat. 

Una gran part de les activitats que donen gruix i sentit al projecte de ben segur es quedaran 

entre nosaltres.  

Es quedarà l’empenta acumulada per fer una ciutat millor, més acollidora.

Es quedarà també el desig compartit de mirar sempre el futur amb esperança, amb la il·lusió 

compartida de conviure en pau i llibertat en un món més just i solidari.

Ens quedarà l’empremta gravada del nou coneixement vers els grans reptes que ens cal afron-

tar en aquest complex segle XXI. Una nova mirada, una nova il·lustració.

I ens quedaran aquelles iniciatives que han estat capaces d’aglutinar les persones a l’entorn del 

missatge compartit de la transformació. 

El cicle Sons del Camí és una d’aquestes propostes que sense cap mena de dubte quedaran 

entre nosaltres per molt de temps. 

Perquè el Sons va de música, i de molt més. Va de pau, va de silenci interior, va de companyonia, 

va de transversalitat, va de joia, va de reflexió, va de festa i de vida, de mirada sincera i de braços 

oberts.

En un any en què de cop i volta tot s’ha fet estrany, diferent, fosc... els Sons del Camí ens aporten 

llum i felicitat.

Us convidem a viure i compartir ambdues coses, amb totes les persones que estimem la música 

i que l’entenem com allò que és, la veu de l’ànima.

Joan Calmet Piqué
Tinent d’alcalde de Turisme i Projecció de Ciutat



Estatz

ITZIPA
DImArTs 21 DE JulIol

21:00 h · ClAusTrE DEl musEu ComArCAl DE mAnrEsA

Projecte musical emergent que es mou en l’arrel tradicional, agafant tant sons mediterranis 

com d’arreu del món. La seva essència parteix del joc de les veus d’Anna Jané i Clara Sorolla, 

que s’entrellacen amb la guitarra de Pau Duran Gual, el contrabaix de Sandra Ruibal i la percus-

sió de Dídac Moral. 

Amb Estatz, on el temps es transforma en matèria i la matèria es transforma en temps, volen 

que transitem amb ells en un viatge de sensacions i sentiments que ens faran canviar.

Concert gratuït
Reserva de localitats a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa

Donatiu solidari d’1,5€ que es destinarà a l’Associació Siriana Integració i Concòrdia (ASIC)



Kevin 

FErrAn PAlAu
DImECrEs 22 DE JulIol

21:00 h · bAsílICA DE lA sEu DE mAnrEsA

Kevin és un disc de pop que mira de reüll al soul més ‘easy-loving’, però podem interpretar-lo 

com un disc de cançons d’amor? 

En l’univers Palau les preguntes mai tenen una resposta clara, però és evident que ens trobem 

davant la seva obra més romàntica i colorista, en la que el tu i el jo que sempre protagonitzen 

les seves lletres, es converteixen en un micro univers on cada punt de vista esdevé una possi-

ble nova dimensió.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 12€
Entrada a taquilla (una hora abans): 15€

L’entrada inclou un donatiu solidari d’1,5€ que es destinarà a l’Associació Siriana 
Integració i Concòrdia (ASIC)

NO US HO PERDEU! 
Abans del concert, VESPRADES MIL·LENÀRIES A LA SEU DE MANRESA 
De 19:30 a 20:45 h · Més informació i reserves a: gestio@seudemanresa.cat / 93 872 15 12 



Parnàs 

roGEr mAs
DIJous 23 DE JulIol

21:00 h · bAsílICA DE lA sEu DE mAnrEsA

Roger Mas encarna perfectament el prototip del cantautor: agermanar música i poesia, autoria 

i interpretació, però també novetat i tradició. 

Poeta entre músics i músic entre poetes, ara, amb una veu en plena maduresa, se’ns endú de 

viatge al Parnàs, al jardí dels poetes, amb noves cançons, adaptacions de melodies tradicionals 

i poemes musicats d’autors tan diversos com Amadeu Vidal i Bonafont, Miquel Martí i Pol, Joan 

Maragall, Salvador Espriu o Eulària Anzizu. 

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 12€
Entrada a taquilla (una hora abans): 15€

L’entrada inclou un donatiu solidari d’1,5€ que es destinarà a l’Associació Siriana 
Integració i Concòrdia (ASIC)

NO US HO PERDEU! 
Abans del concert, VESPRADES MIL·LENÀRIES A LA SEU DE MANRESA 
De 19:30 a 20:45 h · Més informació i reserves a: gestio@seudemanresa.cat / 93 872 15 12 



El jardí dels sentits 

mEDITErrÀnIAm
DIVEnDrEs 24 DE JulIol

21:00 h · ClAusTrE DEl musEu ComArCAl DE mAnrEsA

Música contemplativa amb sonoritats i instruments d’arreu i amb la natura com a inspiració. 

Parteix del coneixement de les músiques tradicionals catalanes, àrabs i de l’Índia per a crear 

noves músiques conscients, que promouen el creixement humà. 

El jardí dels sentits és música innovadora i alhora antiga, profunda i també lleugera, amb el 

flautista manresà Albert G. Galbany, Joan Miró al llaüt àrab i a la guitarra espanyola, i Mario 

Ersinger a la percussió. 

Concert gratuït
Reserva de localitats a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa

Donatiu solidari d’1,5€ que es destinarà a l’Associació Siriana Integració i Concòrdia (ASIC)

NO US HO PERDEU! 
Abans del concert, VESPRADES MIL·LENÀRIES A LA SEU DE MANRESA 
De 19:30 a 20:45 h · Més informació i reserves a: gestio@seudemanresa.cat / 93 872 15 12 



on ComPrAr lEs EnTrADEs

Les entrades anticipades es poden reservar o comprar al web www.sonsdelcami.cat o www.manresa2022.
cat i www.manresaturisme.cat, o bé presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) 
fins el mateix dia del concert a les 19:00 h. 

Les entrades a taquilla es poden adquirir 1 hora abans de cada concert al mateix espai.

L’abonament anticipat per als 2 concerts de pagament és de 20€ i es pot comprar als webs oficials del 
cicle i l’Oficina de Turisme de Manresa.

De cada entrada reservada o venuda, l’organització destinarà 1,5€ solidari a l’Associació Siriana Integració 
i Concòrdia, formada per un grup de persones originàries de Síria que volen aportar la seva experiència 
per a donar suport a persones que visquin processos de refugi, orientant-los i generant petits projectes 
que contribueixin a la seva integració i qualitat de vida. L’ associació també té com a finalitat participar en 
activitats de la ciutat i compartir la riquesa de la cultura de Síria.

L’aforament tant dels concerts gratuïts com dels de pagament serà limitat per tal de respectar i complir 
les mesures de seguretat i sanitàries establertes.

El Pàrquing Centre Històric (Via de Sant Ignasi, 2) allargarà el seu horari fins a les  23:00 h les quatre nits de 
Sons del Camí 2020. Un cop tancat el pàrquing, a partir de les 23:00 h, els vehicles que siguin dins podran 
sortir utilitzant el tiquet.

ASSOCIACIÓ SIRIANA 
INTEGRACIÓ I CONCÒRDIA

Ciutats amb caràcter

ORGANITZEN COL·LABOREN

AMB EL SUPORT DE


