
17.45 h. Casal Cultural
Club infantil de lectura, grup 1.

18.45 h. Casal Cultural
Club infantil de lectura, grup 2.

12 h. Casal Cultural
Abraca Pobla! Gala de màgia familiar amb 
Jordi Pota, Gisell i Luko Corleone.

19 h. Casal Cultural

Teatre: “Temps”, amb Quim Masferrer. 
El foraster més televisiu arriba a La Pobla per 
escenificar la llibertat, la tristesa, la ironia, els 
comiats, els records i els pensaments d’algú 
que acaba de conèixer que només li queden 90 
minuts de vida. La tragicomèdia de la vida en 
90 minuts. S’obre el teló. Comença el compte 
enrere.

22 h. Pavelló

Sopar de germanor de la Festa del Lledó, 
amenitzat per l’orquestra Girasol. Nosaltres 
hi posem les taules i la beguda, i tu només has 
de portar el teu sopar i les ganes de divertir-te!

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. 
Jardins del pavelló i Pista de l’antiga escola
Parc d’inflables i circuit de motor per a 
infants i joves.

12 h. Pavelló
Vermut solidari, amb actuació musical de 
tribut a El último de la fila.

19 h. Casal Cultural

Abraca Pobla! Gran gala internacional de 
màgia amb Inés la Maga, G. Alexander Marin 
Magic Company, Adrián Soler & Andrea i Mag 
Gerard.

10 h. Des del Casal Cultural
Tradicional visita al monòlit de la Mare 
de Déu del Lledó, a les instal·lacions de Dow 
Chemical Ibérica. Un any més, continuem la 
tradició i visitem el monòlit en una jornada 
carregada d’emoció i devoció per la nostra 
patrona.

12 h. Pavelló
Festa infantil amb l’espectacle “Que peti la 
plaça”, de la companyia Xip Xap, i moltes més 
sorpreses.

19 h. Pels carrers del poble
Cercavila a càrrec del Ball de diables Els 7 Pe-
cats Capitals, acompanyats de la Mafumada, la 
Dragonina de Constantí, els Diables del Papiol i 
el Ball de Diables de les Roquetes.

A continuació. Plaça de la Vila
Versots.

21.30 h. Casal Cultural

Manel en concert: “Jo competeixo”. El grup 
barceloní torna a La Pobla per presentar el seu 
quart disc, que incorpora nous matisos electrò-
nics cap al pop contemporani. No et perdis el 
directe d’aquesta banda rècord, que ha arribat 
dues vegades consecutives al número 1 de les 
llistes espanyoles... cantant en català!

Al matí. Esplanada del carrer les Sorts
8a Trobada de vehicles clàssics.
Organitza: Club de vehicles clàssics de La Pobla.

Al matí. Jardins del Pavelló
Mercadet d’objectes de segona mà.
Organitza: Associació Familiar +30.

9 h. Pels carrers del poble
Timbalada, a càrrec del Ball de diables Els 7 
Pecats Capitals.

10 h. Jardins del Pavelló
10a trobada d’intercanvi de plaques de cava.

12 h. Camp de futbol
Tercera divisió: CF Pobla - La Jonquera.

19 h. Casal Cultural
Concert de Festa Major amb l’orquestra 
Meravella.

12 h. Església
Solemne missa del Lledó, amb acompanya-
ment musical.

En acabar. Pels carrers del poble
Cercavila a càrrec de la Mafumada.

A continuació. Pavelló
Vermut popular del Lledó, amb l’actuació de 
la Cobla de Reus.

19 h. Pels carrers del poble
Solemne processó en honor a la Mare de Déu 
del Lledó, amb acompanyament musical.

Tot seguit. Esplanada del carrer les Sorts
Espectacle pirotècnic, amb Pirotècnia Tomàs.

12 h. Vial de la química
Inauguració del nou Vial de la química. 

Tot el dia. Pavelló
4t Campionat multiesportiu del Lledó, amb 
competicions de tennis de taula, dards, FIFA 
2017 i futbolí.

17 h. Pavelló
Gran festa infantil amb espectacle d’animació, 
pintacares i moltes més sorpreses. 

19 h. Pels carrers del poble
Correfoc infantil a càrrec del Ball de diables Els 
7 Pecats Capitals, acompanyats de la Colla Jove 
de Dimonis de Santa Coloma de Gramenet, els 
Diablons de Constantí, el Ball de diables dels 
Pallaresos i l’Au Fènix.

Tot el dia. Pista coberta
1r Campionat de bàsquet 3x3.

Tot el dia. Pistes de pàdel
1r Campionat de pàdel del Lledó.
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V E N D A  D ’ E N T R A D E S  “Temps” (Quim Masferrer) i Manel en concert: 
a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h. Preu: 5€.

I N S C R I P C I O N S  Sopar de germanor: fins al 17 de gener, a l’Ajuntament, 
de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h. Visita al monòlit de la Mare 
de Déu del Lledó: fins al 18 de gener, a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Els di-
jous, també de 17 a 19 h. 4t Campionat multiesportiu: fins al 26 de gener, 
a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h. Campionat 
de bàsquet 3x3 i Campionat de pàdel del Lledó: fins al 26 de gener, al 
Complex Esportiu Municipal. Carnaval: fins a l’11 de febrer, a l’Ajuntament, 
de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h.

5€

5€

P R O G R A M A

Joan Maria Sardà
Alcalde de La Pobla 
de Mafumet

Arriba un dels moments més esperats per tots 
els habitants de La Pobla: la nostra Festa Major 
d’hivern, en honor a la Mare de Déu del Lledó. 
Seran, com sempre per aquestes dates, uns dies 
de celebració, de tradició, de convivència i de nous 
records que generarem en companyia dels nostres 
familiars, veïns i amics.

Per tal de fer-ho possible, des de l’Ajuntament 
hem preparat un programa d’actes molt complet, 
amb propostes per a tots els gustos i edats. No hi 
faltaran la litúrgia i els actes més arrelats, com 
són la tradicional visita al monòlit i la solemne 
missa i processó; també hi haurà temps per a la 
música, per a les cercaviles i els correfocs. Per des-
comptat, els infants seran grans protagonistes de 
la nostra Festa Major, amb activitats especialment 
pensades per a ells com són el parc d’inflables i 
circuit de motor o la gran festa infantil del 28 de 
gener. I, com sempre, tindrem alguns plats forts 
que arrodoniran les celebracions.

En aquest sentit, enguany consolidem encara 
més el nostre festival de màgia, un Abraca Pobla 
que any rere any creix en participació i també en 
prestigi, com ho demostra el fet que enguany 
comptarem amb la presència de mags de renom 
internacional. I finalment, també gaudirem amb el 
millor humor de la mà de Quim Masferrer, i també 
tindrem la millor música amb l’actuació dels Manel.

Tot i això i més ho trobareu en el programa d’actes 
que teniu a les mans. Tot plegat ho hem preparat 
amb la màxima il·lusió i pensant sempre en oferir-
vos propostes per a que pugueu gaudir al màxim 
de la vostra Festa Major. Perquè aquestes festes, 
com totes les que celebrem a La Pobla, només 
adquireixen el seu significat si les gaudim i les 
compartim tots junts.

Ara ja està tot a punt. Només falta que sortiu al 
carrer i que participeu de les celebracions.

Bona Festa Major i Visca la Mare de Déu del 
Lledó!


