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La Pobla de Mafumet

D E L  3  A L  2 6  D E  J U N Y





Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde

Llorenç Serrahima Escoda
Regidor de Festes

La Festa Major de Sant Joan ja és aquí. L’hem esperat tot 
un any però, finalment, ha arribat. Durant els propers 
dies, grans i petits gaudirem amb la gran varietat d’actes 
que hem preparat. Perquè les festes són per a tothom 
i, sota aquesta premissa, el programa festiu inclou so-
bretot propostes de tipus familiar, per a tots els públics.

Aquestes dates ens serviran, com sempre, per compartir 
estones de lleure, temps de qualitat en companyia de fa-
miliars i amics. En definitiva, la Festa Major és la millor 
excusa possible per enfortir els lligams socials que 
ens uneixen com a comunitat, per fomentar la convivèn-
cia i per gaudir de la vida als carrers i places de La Pobla.

Tot és a punt. Ara només falta que vosaltres, els po-
bletans i les pobletanes, sortiu al carrer i gaudiu 
plenament de la nostra Festa Major. Estic segur que 
així ho fareu, tal i com succeeix en tots els actes lúdics, 
culturals i/o socials que tenen lloc al nostre municipi al 
llarg de l’any.

I recordeu que, quan acomiadem la Festa Major, obrirem 
les Festes d’Estiu. I també tornarem a celebrar el Pobla-
tapa, que ens ofereix una oportunitat diferent de gaudir 
de bona companyia al voltant d’una taula.

La Festa Major de Sant Joan ja és aquí. Gaudiu-la, 
viviu-la i compartiu-la!

L’estiu s’acosta i, amb ell, arriba la nostra Festa Major 
d’estiu. Un any més, celebrarem com cal el dia de Sant 
Joan, el nostre patró. I com sempre, ho farem amb un 
programa d’actes ampli i variat, que inclou pro-
postes per a tots els gustos. De fet, en les pàgines 
següents hi trobareu fins a 45 activitats ben variades 
que, fins al proper 26 de juny, ens animaran a sortir al 
carrer i a compartir moments inoblidables en companyia 
dels nostres familiars i amics.

No hi faltarà el pregó, que enguany pronunciarà el te-
levisiu i reconegut meteoròleg Tomàs Molina. I també hi 
haurà temps per a la litúrgia, l’esport, la música i la 
dansa, el folklore, les activitats infantils, el teatre, 
les cercaviles, els correfocs i un llarg etcètera de pro-
postes que, de ben segur, satisfaran les vostres ganes de 
Festa Major.

Com sempre, és just i necessari reconèixer l’enorme 
tasca que estan realitzant moltes persones per fer 
possible aquesta celebració. Des dels tècnics munici-
pals als membres de la Comissió de Festes, voluntaris de 
Protecció Civil i totes aquelles persones que, amb la seva 
dedicació i esforç, permeten que un any més puguem 
gaudir de la Festa Major de Sant Joan.

Pobletans i pobletanes, molt bona Festa Major!



Dissabte, 
3 de juny

                                                                                      

Al matí. Esplanada del c/les Sorts
Trobada de vehicles clàssics i Ford Capri, 
organitzat pel Club de Vehicles Clàssics i de 
Capri Club Catalunya. Inclou vermut popular.

19 h. Casal Cultural
Teatre: “Sexes”, amb la companyia TeatrÀvid.

Sexes

Diumenge, 
4 de juny

                                                                                      

10 h. Pels camins i carrers del poble
14a Bicicletada popular. Enguany, amb nou 
recorregut més llarg!

Divendres, 
9 de juny

                                                                                      

17.30. Biblioteca municipal
L’hora del conte: “Els contes d’en Joan”, 
amb Joan Boher.

Dissabte,
10 de juny

                                                                                      

Tot el dia. Pista coberta del CEM
I Torneig de Minibàsquet, categoria 11 i 12 
anys, amb la participació de clubs i escoles de 
bàsquet de Sant Pere de Ribes, l’Hospitalet 
de Llobregat, Benicarló i diversos punts de 
la província de Tarragona.Organitzat per 
l’Associació Esportiva.

14 h. Pavelló
Dinar d’homenatge a la vellesa, amenitzat 
musicalment per Enigma Orquestra.

18 h. Casal Cultural
Festival de flamenc i dansa, organitzat per 
l’Associació Familiar Més 30.

Programa 
d’actes



20 h. Plaça de la Vila
Versots, a càrrec de l’Associació Juvenil 
“Els 7 Pecats Capitals” Ball de Diables.

En acabar. Des de l’Ajuntament
i pels carrers del poble
Correfoc infantil amb la participació de 
l’Associació Juvenil “Els 7 Pecats Capitals” Ball 
de Diables, les Diablesses petites de la Geltrú, 
els Dimonis de Montblanc, la Cabra Petita de 
Reus i l’Au Fènix de La Pobla de Mafumet.

20 h. Camp de futbol
Futbol: partit de veterans entre el CF Pobla 
i CF Icomar.

Diumenge,
11 DE Juny

                                                                                      

Al matí. Pavelló
Trobada de puntaires i patchwork, 
organitzat per l’Associació de Dones “Mare de 
Déu del Lledó”.

Dissabte, 
17 de juny

                                                                                      

Al matí. Pista de petanca
Final del campionat de petanca, organitzat 
pel Club Petanca La Pobla de Mafumet.

Al matí. Pavelló
Concurs ocellaire de Sant Joan, organitzat 
per la Unió Ocellaire de La Pobla.

12.30 h. Parc de les Pobles
Espectacle musical infantil i familiar 
“Landry el Rumbero”.

Landry el Rumbero

19 h. Casal Cultural
Lectura del pregó de Festa Major per part 
de Tomàs Molina, cap de Meteorologia de 
Televisió de Catalunya, meteoròleg, divulgador 
i presentador televisiu.

En acabar. Pels carrers del poble
Cercavila amenitzada per la xarangueta “Els 
Guirigalls”, els gegants del grup d’animació la 
Mafumada, el grup infantil de balls tradicionals 
de l’Associació de Dones “Mare de Déu del 
Lledó” i el grup infantil de l’Associació Juvenil 
“Els 7 Pecats Capitals” Ball de Diables, amb 
presència de l’Au Fènix i l’acompanyament del 
Petit Lilo, un gegantí cadell de gos que ve a La 
Pobla per jugar amb tots nosaltres.



El Petit Lilo
Tot seguit. Zona de les Moreres
Berenar popular amb coca i xocolata.

23.30 h. Pavelló
Quina marxa la dels 80! Revivim la música 
d’aquella època amb un tribut a Joaquín 
Sabina i Mecano.

Diumenge,
18 de juny

                                                                                      

12 h. Pista coberta del CEM
Masterclass de zumba, organitzat per 
l’Associació Familiar Més 30.

11 h. Pavelló
Exhibició de gimnàstica rítmica.

12.30 h. Plaça de la Pagesia
Mafulina electrònica i solidària.

19 h. Era de Mir
Espectacle infantil i familiar: “Som pirates”.

Dijous, 
22 de juny

                                                                                      

18 h. Per l’entorn del poble
Cursa d’orientació, amb sortida i arribada al 
CEM. Puntuable per a la Copa Tarragona 2017.

Divendres,
23 de juny

                                                                                      

12.30 h. Casal Cultural
Teatre infantil: “De què fan olor els Pets”.

19 h. Parc de les Pobles
Espectacle infantil: “Quin cangueli!”. 
Durant l’acte hi haurà un espai de pintacares.

22.30 h. Carrer les Sorts
Encesa de la tradicional foguera de Sant 
Joan i especial nit del Foc.

Encesa de la foguera



00 h. Pavelló
Ball de Festa Major amb l’Orquestra 
Cimarrón.

00 h. Jardins del Pavelló
Chill out amb l’animació musical de Quantica 
Voce.

01.30 h. Darrera del Pavelló
Disco mòbil Living the sound’17, a càrrec 
de Dj’s locals i amb animació.

Dissabte,
24 de juny

                                                                                      

12 h. 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

En acabar. Pista coberta del CEM
Vermut popular i ballada de sardanes, 
amenitzada per la Cobla Reus, l’Associació de 
Dones i l’AMPA de l’escola..

16.45 h. Pels carrers del poble
Ciclisme: 55a Volta a la província de 
Tarragona. Sortida i arribada de la tercera 
etapa, a l’avinguda Mina de Madró. Inclou tres 
passos pel poble, previstos a les 17.55, 18,15 i 
18.34 h. Final d’etapa previst per a les 18:53 h.
Prèviament, obrirà portes la zona lúdica i 
infantil de la Volta, a l’avinguda Mina de 
Madró, d’11.30 a 14 h, i de 16 a 19.30 h.

De 15.45 a 16.30 h, control de firmes dels 
ciclistes participants.

55a Volta a la província de Tarragona

18 h. Parc de les Pobles
Espectacle d’animació infantil “Xarop de 
canya”.

19 h. Casal Cultural
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 
Montgrins.

23.30 h. Pavelló
Concert amb Cultrum i Oques Grasses.

Oques Grasses



23.30 h. Jardins del Pavelló
Chill out amb l’animació musical de Pepper 
and Soul.

Diumenge,
25 de juny

                                                                                      

Al matí. Carrer Bassal
Super relliscador aquàtic per als infants.

De 17 a 19 h. Parc de les Pobles
Festa de la Mediterrània: animació infantil, 
tallers, música, maquillatge, “El pescador 
de núvols” i, per acabar, la gran festa de 
l’escuma.

El pescador de núvols
20.30 h. Casal Cultural
Teatre: “Snowfoot”.

23 h. Pavelló
Ball de Festa Major amb l’orquestra 
“Pasarela”.

23 h. Jardins del Pavelló
Chill out amb animació musical de Cover H 
Music.

Chill Out amb animació musical

Dilluns,
26 de juny

                                                                                      

Tot el dia
Jornada de portes obertes al CEM i 
piscines.

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Pista coberta del CEM
Parc d’inflables i animació infantil.

22 h. Esplanada del carrer les Sorts
Gran espectacle pirotècnic de final de Festa 
Major.



Inscripcions
Bicicletada popular: fins a l’1 de juny, a l’Ajuntament de 10 a 14 h i els dijous també 
de 17 a 19 h, o bé a www.poblamafumet.cat

Cursa d’orientació: fins al 16 de juny, a l’Ajuntament de 10 a 14 h i els dijous també 
de 17 a 19 h, o bé a www.poblamafumet.cat i a www.clubmontsant.org.



Consells per a gaudir d’una 

Revetlla de Sant Joan segura

En cas d’emergència, truqueu al 112. Més informació a: www.gencat.cat/revetlles

Heu de comprar els productes pirotècnics als 
establiments autoritzats.

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones 
boscoses ni en aglomeracions de persones.

Cal llegir les instruccions de cada article. no us guardeu petards a les butxaques.

Utilitzeu la pirotècnia de forma segura 
(amb metxes i similars) i sempre sota la 
supervisió dels adults.

no subjecteu els petards amb les mans.
No els poseu a prop de la cara ni del cos.

Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè 
us doni temps d’enretirar-vos.

Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 
poden explotar.

Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al 
cap de mitja hora i remulleu-lo.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba 
estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

no poseu els petards dins de cap totxana 
o altre recipient. No encengueu cap petard dins les cases.

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 ni manipuleu petards des de 
balconades ni finestres.

no llanceu mai petards contra ningú.
Davant de qualsevol incident a la via pública, 
seguiu en tot moment les indicacions dels 
agents de l’autoritat i d’emergències.



Localització dels

Espais on tenen lloc els actes

1 Zona de les Moreres

2 Pavelló

3 Camp de futbol

4 Parc de les Pobles

5 Carrer Bassal

6 Carrer de les Sorts

7 Pista de Petanca

8 Casal Cultural - Biblioteca

9 Plaça de la Vila

10 Plaça de la Pagesia

11 Església Sant Joan Baptista

12 Era d’en Mir

13 Piscines Municipals

14 Pista coberta del CEM

Les Llotges de la Festa Major

Seran sortejades el dia 14 de juny a les 20:30 hores, a la sala Tarsici Baget. El preu de les llotges és de 5€ i serà vàlid 
per a la revetlla del 23 de juny i per al ball de festa major del 25 de juny. Reserveu ja la vostra llotja a l’Ajuntament.
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I recorda que, els mesos de juliol, agost i setembre tornen les festes d’estiu.


