La Pobla de Mafumet

DEL 13 AL 28 DE JUNY

SANTJOAN 2015
BONGO BOTRAKO
CULTRUM LEO HARLEM
ORQUESTRA GIRASOL
CORREFOC
TROBADA DE PUNTAIRES
BICICLETADA POPULAR
ESPECTACLE PIROTÈCNIC
ALEJOP SHOW CAN
JAVI SANCHO COMPANY
CHILL OUT
DISCO MÒBIL “LIVING THE SOUND ‘15”
...

poblamafumet.cat

Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde
L’arribada de l’estiu i de les altes temperatures es complementa, a La Pobla, amb l’inici
de la festa major. Aquestes dates són doncs, molt esperades per tothom que viu al
municipi, el qual es vesteix de gala en honor a Sant Joan, el nostre patró.
Així doncs, durant els propers dies, els carrers de La Pobla s’engalanaran per rebre els
diversos actes que s’han preparat i que, un cop més, estan pensats per aconseguir que
tots, grans i petits, trobeu el vostre espai de diversió.
La nostra festa major és una celebració que sempre hem viscut i gaudit de manera molt
especial. Desitgem que, un cop més, participeu en tots els actes que hem preparat per a
aquest Sant Joan. I ho desitgem perquè vosaltres sou els grans protagonistes d’aquesta
celebració, que s’estendrà des del dia 13 i fins al 28 d’aquest mes.
Des de l’Ajuntament i en nom de tots aquells que han participat en la confecció
d’aquest programa d’actes, us desitjo una feliç festa major!

Llorenç Serrahima Escoda
Regidor de Festes
Més d’una cinquantena d’actes us esperen ja, per celebrar la festa major de
Sant Joan. Actuacions musicals, teatre, exposicions, activitats infantils, actes
tradicionals... el programa de festa major que teniu a les mans està ple de propostes
per a tothom, amb les que grans i petits, gaudireu d’una bona estona.
Un any més doncs, esperem que els habitants de La Pobla us bolqueu en les activitats
que hi ha programades, per tal que passeu bons moments junt als vostres amics, familiars i veïns. Bons moments com els que, de ben segur, viurem amb els monòlegs
que ens oferirà Leo Harlem el mateix dia de Sant Joan, o els que passarem mentre
ballem al ritme dels Bongo Botrako, el dia 20.
Us convidem doncs, a fullejar aquest programa i a començar des d’aquest mateix moment, a triar els actes que no us voleu perdre. Esperem que tot el que trobeu en aquest
programa sigui del vostre grat.
Feliç Sant Joan!

EXPOSICIÓ
Exposició de ceràmica de terra sigil·lada de La Pobla de Mafumet.
Inauguració; Divendres, 19 de juny, en acabar el pregó.
Visites: del 20 al 24 de juny, de 10 a 14 h.

ACTES PREVIS
DIVENDRES, 12 DE JUNY
A la tarda. A la pista de l’escola
Entrega d’orles amb berenar i animació infantil.
21.30 h. Al Pavelló
Sopar de fi de curs de l’escola, amb l’animació infantil de Kids Party.

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte, 13 de Juny
16 h. Complex Esportiu Municipal
Campionat Interclubs d’escoles de natació.
18.30 h. Al camp de futbol
Futbol: partit de veterans, entre el CF Pobla i CDC Torreforta.
21 h. Pels carrers del poble
Correfoc infantil, amenitzat pels balls de diables infantils de La Pobla
de Mafumet, Torredembarra, Cunit i Santa Coloma de Gramenet i per
la Colla infantil de Cañafoc.
23.30 h. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Ball de festa major, amb l’Orquestra Centauro.

Orquestra Centauro

Diumenge, 14 de Juny
Al matí. Al Pavelló
Trobada de puntaires.
Organitza: Associació de Dones

12 h. A la plaça de la Vila
Toc de Mafulina i exhibició castellera, amb els Castellers del Serrallo
i els Nois de la Torre.
18 h. Al camp de futbol
Futbol: CF Pobla de Mafumet - San Fernando CD, partit de tornada
de les semifinals d’ascens a Segona B.
Preu 5€ socis CF Pobla i Nàstic, 10€ entrada general.

18 h. Al Pavelló
Festival de patinatge, a càrrec del Club Patí La Pobla de Mafumet.
En acabar. Al Pavelló
Espectacle infantil: “Un país de xauxa”.

Divendres, 19 de Juny
A les 19 h. Al Casal Cultural
Lectura del Pregó de Festa Major, a càrrec de l’Hble. Sr. Ramon
Espadaler i Parcerisas, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
En acabar. A la sala Tarsici Baget
Inauguració de l’Exposició de ceràmica de terra sigil·lada de
La Pobla de Mafumet, a càrrec d’Antoni Pascual i Josep Ma Baget.
En acabar. Pels carrers del poble
Cercavila amenitzada pels Ossos del Pirineu, Colla gegantera la
Mafumada i el Grup Sardanista de l’AMPA.
En acabar. A la zona de les Moreres
Berenar popular amb coca i xocolata.

Dissabte, 20 de Juny

trako

Bongo Bo

9 h. A la granja dels Frares
Tradicional tirada al plat.
Organitza: Societat de caçadors “La Deportiva”.

20 h. Pels carrers del poble
Cercavila amenitzada pel Grup Sardanista de l’AMPA, la Mafumada, el
Lleó de Tarragona, la Llumeneta de Perafort, els balls de diables infantils de
La Pobla de Mafumet i de Piera i pel Ball dansaire del Casino de Constantí.
En acabar. A la plaça de la Pau
Versots.
A continuació. A la plaça de la Pau
Coca i xocolata per a tothom.
A partir de les 22.00 h. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Concert a càrrec de Nius de nit, Cultrum i Bongo Botrako.

Diumenge, 21 de Juny
11.30 h. A la plaça de la Pau
Exhibició i festival fi de curs de gimnàstica rítmica.
13 h. A la plaça de la Pagesia
Vermut electrònic amb Dj’s locals.
17 h. Pels carrers del poble
56a cursa ciclista Gran Premi de Sant Joan.
Organitza: Club Ciclista Amics de Reus i La Pobla de Mafumet.

19 h. Al Casal Cultural
Teatre infantil: “Blancaneus i els set nans”.

Dimarts, 23 de Juny
De 9 a 13 h. A la pista de petanca
Campionat de petanca.
Organitza: Club de petanca La Pobla de Mafumet.

12.30 h. Al Casal Cultural
Teatre infantil: “La Caputxeta”.
19 h. Al Casal Cultural
Concert cobla amb l’Orquestra Maravella.
23 h. A l’explanada del carrer de les Sorts
Encesa de la tradicional foguera de Sant Joan i especial nit del foc a
càrrec del Ball de Diables de La Pobla de Mafumet.
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00 h. Als jardins del Pavelló
Chill out amb l’animació de Melanie Màgia i l’actuació de Maika,
finalista del programa televisiu “La Voz”
00 h. Al Pavelló
Ball de festa major amb l’orquestra Girasol, fins que surti el sol.
De la 1.30 a les 5 h. A l’exterior del Pavelló
Disco mòbil “Living the sound ’15”, a càrrec de Dj’s locals.

Dimecres, 24 de Juny
12 h. A l’església Sant Joan Baptista
Missa en honor a Sant Joan, patró de La Pobla de Mafumet.
13 h. Pels carrers del poble
Cercavila amenitzada pel grup d’animació La Mafumada i el Grup Sardanista de l’AMPA.
En acabar. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Vermut popular i ballada de sardanes, amenitzada per la Cobla
Reus, l’Associació de Dones i l’AMPA de l’escola.
20.30 h. Al Casal Cultural
#trendingtronching, humor amb Leo Harlem i Sr Corrales.
Trending (tendència, recomanació) Tronching (que et partiràs de riure). Aquestes són
les dues premisses amb les quals neix #trendingtronching, l’últim espectacle de
Cómicos que presenten Leo Harlem i Sr. Corrales.
#trendingtronching és més que un espectacle d’humor. És una forma de veure i
entendre la vida que ens mostra l’eterna lluita entre el clàssic i el modern, l’etern i el
passatger. A través dels seus monòlegs i gags, els dos humoristes ens faran reflexionar
sobre el que vam ser, el que som i el que podem arribar a ser.

Preu 5€. Entrades numerades i a la venda fins a final
d’existències a l’Ajuntament, de 17 a 19 h, els dies 8 i 9
de juny per a empadronats (màxim 4 entrades per
persona), i 10 i 11 de juny per a no empadronats.

22.30 h. Als jardins del Pavelló
Chill out amb animació musical,
a càrrec de Sardina’s Golden Rule:
soul, funk i rock&roll.
23.30 h. A l’explanada del carrer de
les Sorts

Gran espectacle pirotècnic,
a càrrec de Pirotècnia Tomàs.

Leo Harlem

Dijous, 25 de Juny Festa Local
12.30 h. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Espectacle infantil a càrrec de Xim Xim Barrals i, en acabar,
festa de l’escuma amb llaminadures per a la canalla.
22.30 h. Als jardins del Pavelló
Chill Out amb màgia i música a càrrec de
Jordi Caps i el saxo d’Alain Núñez.

Divendres, 26 de Juny
19.30 h. A l’explanada del carrer de les Sorts
Alejop Show can, Hability Canina.
23 h. Als jardins del Pavelló
Chill Out amb monòlegs de Javi Sancho
Company.

Dissabte, 27 de Juny
Al matí. Al Pavelló
Concurs Ocellaire.
D’11 a 14 i de 16 a 19 h. A les piscines
Jornada de portes obertes i parc infantil.
22 h. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Sopar de carmanyola amb l’animació de l’orquestra Tangara.
L’amenització musical i la beguda del sopar aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Els assistents només hauran de portar el seu sopar.
Inscripcions a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. fins al 19 de juny.

En acabar. A la pista coberta del Complex Esportiu Municipal
Disco mòbil.

Diumenge, 28 de Juny
18. Al Casal Cultural
Festival de sevillanes.
21 h. Pels carrers del poble.
Correfoc dels Diables “Els set pecats capitals”.

I RECORDA!
Els mesos de juliol, agost i setembre tornen les festes d’estiu.

Consells per a gaudir d’una

Revetlla de
Sant Joan segura
Heu de comprar els productes pirotècnics als establiments autoritzats.
Cal llegir les instruccions de cada article.
Utilitzeu la pirotècnia de forma segura (amb metxes i similars)
i sempre sota la supervisió dels adults.
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
No poseu els petards dins de cap totxana o altre recipient.
No dispareu els coets en diagonal ni en contra del vent, no els dispareu des
de balcons ni patis interiors i utilitzeu un llançacoets.
No llanceu mai petards contra ningú.
No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en
aglomeracions de persones.
No us guardeu petards a les butxaques.
No subjecteu els petards amb les mans.
No els poseu a prop de la cara ni del cos.
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment
i els vapors poden explotar.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesai els tendals, i tancar
portes i finestres.
No encengueu cap petard dins les cases.
No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
Davant de qualsevol incident a la via pública, seguiu en tot moment les
indicacions dels agents de l’autoritat i d’emergències.

En cas d’emergència, truqueu al 112.
Més informació a: www.gencat.cat/revetlles
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Les Llotges de la Festa Major
Es sortejaran el dia 22 de juny a les 19:30 h., a la sala Tarsici Baget. El preu de les
llotges és de 5€ i serà vàlid per al dia de la Revetlla. Ja podeu reservar la vostra llotja a
l’Ajuntament.

