Festa
Major
2022
Rocallaura

5, 6 i 7 d'agost
Organitza:

Comissió de
festes de
Rocallaura

E.M.D
Rocallaura

Festa Major
Tornem a tenir la Festa Major aquí, torna la il·lusió de la música, els
espectacles, però davant de tot el conviure tots plegats.
La pandèmia ens ha deixat desmoralitzats, no podíem sortir de casa o no
era recomanable, així, les festes, sopars o activitats programades des
de la Comissió de festes van quedar reduïdes gairebé a zero i, amb elles
els diners que es recapten per poder gaudir d'una festa major màgica.
Hem fet un esforç comú, ens hem recolzat EMD i Comissió de festes i hem
ajuntat forces perquè la nostra festa no decaigui poc a poc. No tindrem
festes majors com abans, amb milers de persones, tindrem una festa
feta per a nosaltres amb vista de que ens agradi a nosaltres perquè, al
cap i a la fi, qui estima més Rocallaura que els seus vilatans? vinguin d'on
vinguin.
Ajuntem-nos tots i cridem ben fort:
Visca la festa major!
Visca Rocallaura!
E.M.D. Rocallaura
Comissió de festes de Rocallaura
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DIJOUS 45

Resum

23:00h Festa rock

DIVENDRES 5
18:00h Torneig de ping pong
20:00h Havaneres amb Arrels de terra ferma
22:00h Sopar informal
23:00h Concert amb Comandants de tros
1:00h DJ Gomes

DISSABTE 6
10:30h Tirada de bitlles
11:00h Festa Holi i de l'aigua
16:30h Exposició concurs de fotografía
17:30h EscapeRoca.
18:30h Missa
22:00h Sopar popular
23:00h Escala en Hifi / Entrega de premis
0:00h DJ Jaumet del Guit

DIUMENGE 7
11:00h Extreme race
11:00h Campionat de botifarra
12:00h Toc de vermut
18:00h Cercavila
19:00h Paradetes d'artesans
20:00h Ball de tarda amb Paradise duet
En acabar Xocolatada i fi de festa
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Programació

DIJOUS 4
23:00 - Bar la Cova

Festa rock
Per escalfar l'ambient pre festa
major, el Bar la Cova ens farà una
sessió de música rock amb un
recopilatori de vídeos dels temes
més canyeros i coneguts
d'aquest estil musical. Esteu tots
convidats!!

En acabar hi haurà xocolata amb coca. Organitza: La Cova de Rocallaura

DIVENDRES 5
18:00 - Les escoles

Torneig de ping pong
Torneig per a totes les edats. Si vols
participar només cal que vinguis.
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20:00 - Aparcament C/ del Joc

Havaneres amb
Arrels de terra ferma
Cantada d'havaneres acompanyades
del típic rom cremat.
Es tallarà el carrer a les 18:00, es
demana retirar els cotxes abans.
22:00 - Davant de la sala

Sopar "informal"
Porta de casa el teu sopar i menja-te'l a la fresca amb els veïns del poble.
La barra de la comissió romandrà oberta per begudes i/o cafès.
23:00 - Davant de la sala

Concert amb
Comandants de tros
Comandants de Tros és més que un grup de
versions, 9 joves músics faran
de cada actuació, tot una
festa! Un show passant per
les millors cançons de tots
els estils i èpoques perquè
des del més gran al més
petit es faci seu el concert i
no pari de ballar!
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1:00 - Davant de la sala

DJ Gomes
Tindreu forces per seguir ballant? En DJ Gomes
us farà suar fins a la matinada.

DISSABTE 6
10:30 - Les escoles

Tirada de bitlles
La ja clàssica tirada de bitlles, per a totes les
edats. Proveu aquest esport tradicional català.

11:00 - Plaça Nova

Festa Holi
Tercer any fent aquesta festa de colors,
llum i música que no deixa indiferent a
ningú. Qui ho prova repeteix.
Recomanacions:
Per gaudir plenament dels colors
d'aquesta festa, porteu una samarreta
blanca vella.
Es recomana l'ús d'ulleres de piscina
per protegir-se els ulls.
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11:30 - Plaça Nova

Festa de l'aigua
Degut a l'escassetat d'aigua que patim aquests dies, la festa de l'aigua serà
reduïda al mínim per tal d'estalviar-ne. En el seu lloc farem jocs de cucanya i
en acabar rebrem una dutxa refrescant.

Recomanacions:
Cal portar roba adequada per aquesta activitat com banyador, roba
vella, tovallola i calçat que es pugui mullar, així com protecció solar
si ho creieu convenient.
No entreu el mòbil o protegiu-lo bé.
16:30 - Les escoles

Exposició concurs de fotografia
Les millors fotografies enviades pel
concurs es mostraran en bucle a la
pantalla de les escoles amb un número
de participant, acosta't i vota les que
més t'agradin.
El termini per votar és durant
l'exposició, únicament de 16:30 a 17:30.
El/la guanyador/a del concurs es dirà
durant l'escala en Hi-fi.
Telèfon per enviar les teves fotos:

660 64 45 83
O fes clic aqui

7

17:30 - Davant de la sala

EscapeRoca 2. Edició Trivial Pursuit

Una gimcana clàssica
adaptada al poble i a la
tecnologia. Si et va
agradar l'any passat,
aquesta edició serà
molt millor, feta a mida
als participants per una
competitivitat
més
adequada.
Grup infantil: Per edats entre 5 i 12 anys, preguntes sobre el poble i fauna i
flora autòctona.
Grup atlètic: 3 Kms de recorregut mínim / 50 preguntes variades.
Grup mental: 1 Km de recorregut mínim / 90 preguntes variades.
Grups màxims de 4 persones.
És imprescindible portar (per cada grup) 1 mòbil amb connexió a internet i
un e-mail vàlid.
Per inscriure't clica a la foto de dalt o aquí

O al telèfon 660 64 45 83
No s'acceptaran inscripcions Data límit 6 d'agost a
fora de termini.
les 12:00h
Recomanacions:
Aquesta activitat és esportiva, es recomana portar roba adequada així com
calçat esportiu. Recordeu beure aigua per hidratar-vos.
Durant l'activitat el trànsit de vehicles romandrà tancat degut a la perillositat.
Si heu de sortir del poble en aquelles hores, aviseu si és possible, sinó, circuleu
amb molta precaució.
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18:00 - Davant la sala

Paradeta de minerals
Tindrem la visita d'una paradeta de minerals, pulseres i varis fins la nit.
18:30 - Església parroquial

Missa
Celebració de l'eucaristia
a l'església de Sant
Llorenç.
21:00 - Davant de la sala

Espectacle de màgia amb Joan García
El mag Joan García ens oferirà el seu espectacle màgic per deixar-te amb la
boca oberta.
22:00 - Davant de la sala

Sopar popular
Vine a sopar a la fresca abans que comenci la gresca nocturna.
El bar la Cova ens oferirà un menú de:
Menú infantil:
- Amanida Cèsar
- Hamburguesa amb patates
- Fideuà
- Gelat
- Gelat
- Beguda
+Pa, vi i aigua

Preu: 20€
Per reservar clic aquí

Preu: 10€
O al telèfon: 669 77 17 84

Últim dia per apuntar-se dimarts 2 d'agost !!!
Durant tot el sopar, la barra de la Comissió de festes romandrà oberta per a
qui vulgui refrescs, cerveses, cafè o gotes.
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23:00 - Davant de la sala

Escala en Hi-Fi i d'altres talents
Entrega de premis
Saps cantar? Ballar? puja i demostra'ns el que saps fer, però no ens encasellem.
Recita un poema, explica acudits, fes malabars, màgia. Treu el millor de tu.
Clica aquí per inscriure't

o al 645 99 51 85
En acabar direm els/les guanyadors/es de:
- Torneig de ping pong
- Tirada de bitlles
- EscapeRoca
- Concurs de fotografia
0:00 - Davant de la sala

Dj Jaumet de Guit
Continua la festa fins la
matinada. La barra de la
Comissió romandrà oberta
fins al final.
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DIUMENGE 7
11:00 - C/ Nou

Xtreme Race
Cursa d'obstacles per un recorregut d'imflables
amb aigua al més pur estil "Humor amarillo".
No és una activitat només per als petits,
recomanat per totes les edats.
Recomanacions:
Cal portar roba adequada per aquesta
activitat com banyador, roba vella i
tovallola, xancles, així com protecció
solar.
Per aquesta activitat es tallarà el trànsit de tot el Carrer Nou, es començarà a
muntar a primera hora del matí, així que necessitem que no hi hagin

cotxes aparcats en tot el carrer al matí.
11:00 - La Sala

Campionat de botifarra
Campionat del joc de cartes de la botifarra
12:00 - Davant de la sala

Toc de vermut
Fins l'hora de dinar tindrem
oberta la barra de la Comissió
de festes per fer el vermut.
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18:00 - Davant de la sala

Plantada de gegants
i cercavila
Els geganters amb l'ajut
del grallers i timbalers de
Rocallaura faran ballar els
gegants i el gegantó per diversos carrers del poble, ens acompanyes?
19:00 - C/Nou

Paradetes d'artesania
Tindrem la visita de diverses paradetes d'artesans.
20:00 - Davant de la sala

Ball de tarda amb
Paradise duet
Acabem la festa acompanyats del
duet Paradise ballant amb els
ritmes de tota la vida.

20:00 - Davant de la sala

Xocolatada i fi de festa
Esperem que hagueu gaudit de tota la festa major. Ens veiem l'any que ve !!!!
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Aparcaments i talls de carrers
Tall i prohibició d'aparcament
divendres 5 (19h a 22h)

Durant tota la festa major

Aparcaments
Talls

Durant tota la festa major
dissabte 6
de 10h a 13h

Tall i prohibició d'aparcament
diumenge 7 (10h a 15h)

Excepte dissabte 6
de 10h a 13h

Excepte dissabte 6
de 10h a 12h

dissabte 6
de 10h a 13h
de 17h a 20h

Durant tota la festa major
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Organitza:
Comissió de
festes de
Rocallaura

E.M.D
Rocallaura

Col·labora:
La Cova de Rocallaura

Cooperativa de Vallbona

Balneari de Rocallaura
Antic Balneari de Rocallaura

Cerveses artesanes
Les Clandestines

Cal Sileta
L'Olivera

Vallbona cafè

Restaurant El Tallat

La van espectacles
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