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  Els orígens de la Festa de l’Ajust 
es remunten a l’any 1263 quan es 
va traslladar part de les relíquies 
dels màrtirs cordovesos Sant Iscle 
i Santa Victòria al monestir de 
Sant Salvador de Breda, essent 
una donació del vescomte Grau 
de Cabrera, senyor del castell de 
Montsoriu i membre de la família 
promotora de la construcció del 
cenobi bredenc.

  Arran d’aquesta donació, es va 
establir que la festivitat per l’arribada 
de les relíquies a Breda s’havia de 
celebrar el tercer diumenge després 
de la Pasqua de Resurrecció. Es 
fa servir el terme “ajust” com a 
sinònim d’acord perquè la data 
de celebració es va pactar entre la 
parròquia i el monestir, atès que 
tots dos sants esdevenien, a partir 
d’aleshores, patrons de tot Breda 
en el seu conjunt. 

  D’uns anys ençà, aquesta Festa 
de l’Ajust, la “festa petita” del 
poble, s’ha associat amb la Fira 
del Monestir, un esdeveniment 
que pretén reivindicar el passat 
monacal de Breda, tenint en compte 
que aquesta és una població que es 
va anar estructurant al voltant d’un 
monestir benedictí fundat l’any 
1038. Malauradament, les edicions 
2020 i 2021 de la fira no s’hauran 
pogut celebrar a causa de la situació 
sanitària, esperant poder reprendre-
la l’any vinent. Tot i així, per enguany 
s’han programat unes quantes 
activitats culturals per mantenir viu 
l’esperit de la Festa de l’Ajust. 
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Programa d'actes

Espectacle infantil “Ballalacanalla”, 
a càrrec de la companyia Capicua.

Exhibició de ball “country”, 
a càrrec de Country Breda.

Concert “Terra de Monestirs”, 
un recorregut pel patrimoni musical i literari 
al voltant dels monestirs de Catalunya,  a 
càrrec de la cobla La Flama de Farners.

Missa solemne en honor als patrons 
de Breda Sant Iscle i Santa Victòria, 
amb ofrena floral del pubillatge. 
Organitza: Parròquia de Breda.

Concert de versions de rock, 
a càrrec de Will and The Dirties.

Audició de sardanes, 
a càrrec de la cobla L’Arbucienca. 

Concert  “Cerimònia d’amor i llibertat”, 
a càrrec de Lídia Pujol.
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