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Vallbona d’Anoia2016

PROGRAMA D’ACTES



EL ROSER, la festa gran de Vallbona.

Em plau donar-vos la benvinguda a la Festa del Roser, una festa

molt especial per a tots els vallbonencs i vallbonenques i que

dia a dia, any rere any, hem convertit en una festa entranyable.

Enguany hem donat una empenta més al nostre Roser amb un

nou format molt més ambiciós i amb la novetat que farem dues

festes, diferenciades i a la vegada unides entre si: la Fira de la

Garlanda i la Festa del Roser.

Canviem per millorar, per arribar a més gent i més lluny, però

sempre sense oblidar que és la festa gran de Vallbona i sense

perdre el caliu que per a tots té la nostra Festa.



Vallbona d’Anoia2016

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

El Roser és temps d'alegria, de passar-s'ho bé, de treure de

cadascú de nosaltres el bo i millor, de deixar enrere els

maldecaps del dia a dia i, entre tots, fer-ne uns dies inoblidables.

Que gaudiu amb la família i els amics d'una

Bona Festa del Roser

Joan Garcia i Semitiel
Alcalde
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a les 6 de la tarda a l’espai Jove

TALLER DE GRAFITTIS
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a les 7 de la tarda a la Sala d'Exposicions

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ROSER 2016
Mostra anual de puntes de coixí, patchwork i restauració.

I també seran exposats els cartells del concurs de la portada del

programa de les festes del Roser.

I a més, l’exposició “Grans dones, dones grans” organitzada per

al Casal de la Gent Gran.

Horaris: Divendres de 19 a 20.30h Dissabte de 19 a 20.30h
Diumenge de 13 a 14 i de 19 a 20h Dilluns de 19.30 a 20.30h

a les 10 de la nit a la Sala Jaume Calveras

ESPECTACLE D’HUMOR amb David Sas.

a les 10 del matí a la plaça de l’Església

MOU EL TEU COS amb Vanessa Irigaray.
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a les 11 del matí  a la plaça de l’Església

Espectacle d’ANIMACIÓ INFANTIL amb en Murri.

a partir de les 10 fins l’1 del migdia a la plaça de l’Església

COMPRAR PER AL ROSER TÉ PREMI, amb compres superior

a 10€, tindràs un val regal o un sorteig.

Organitza Vallbona Comerç

a les 5 de la tarda a la zona esportiva

TROBADA NACIONAL DE FALCONS, amb les colles dels

Falcons de Vilafranca del Penedès, els Falcons de Piera, els Falcons

de Castellcir, els Falcons de Llorenç del Penedes, els Falcons de

Capellades, els Falcons de Barcelona, els Falcons de Vilanova i La

Geltrú, els Falcons de Malla, els Falcons del Riberal, els Falcons de

Vilanova d’Espoia i els Falcons de Vallbona d’Anoia.

a les 10 de la nit davant de Cal Simón

CORREFOC, amb el Grup de Diables de Vallbona, que finalitzarà

amb un castell de fosc al poliesportiu.

a les 11,30 de la nit al poliesportiu

CONCERT amb Miquel del Roig, Ebri knigt i PD’s Partyzan.

a les 8,30 del matí a la plaça de l’Església

CAMINADA POPULAR i esmorzar popular al final del recorregut

en al parc del Mirador. Amb exhibició de grafittis.di
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a les 9.30 del matí al nou camp de petanca

CAMPIONAT LOCAL DE BOTXES 1R TORNEIG JUAN GARCIA

Programa: 9.30 h:   Esmorzar per a tots els participants

10.30 h: Composició de tripletes

               13.30 h: Lliurament de premis

El preu de la inscripció es de 2 euros, per persona.

(Normes del joc: les vigents a Vallbona)
Bases: Serà una lliga de tripletes a una sola partida entre elles. La tripleta guanyadora obtindrà un punt,
la perdedora cap. En funció de nombre dels jugadors es podrà fer més d'un grup. En aquest cas les dues
tripletes millors classificades de cada grup jugaran entre elles per la primera, segona i tercera classificació.
En funció de l’horari es podrà limitar la durada de les partides per temps o punts.

a les 11 del matí a l’església

l’EUCARISTIA de Pentacosta.

a les 5 de la tarda al camp de futbol

Partit de FUTBOL entre els equips CF Vallbona - Vallbona Legends.

a les 6.30 de la tarda  a la plaça de l’Església

ESPECTACLE INFANTIL amb Deparranda i l’espectacle “GRESCA

FRESCA”

a les 10 de la nit a la Sala Polivalent Jaume Calveras

TEATRE amb el Grup teatral Jaume Calveras, amb l’obra: RIP,

adaptació de Josep Mèlich.

en acabar

XOCOLATADA a la plaça!!

Organitzats pel CAU (Agrupament Escolta Josep Masclans).

a les 11 del matí

RECOLLIDA DE LES ADMINISTRADORES

di
llu

ns
M

A
IG 16

a continuació

MISSA CONCELEBRADA i PROCESSÓ

a les 3 de la tarda

LLEVANT DE TAULA

a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça

TRADICIONAL TREURE BALL

en acabar

Ballada de SARDANES

a 2/4 d/11 de la nit a la Sala Polivalent Jaume Calveras

CONCERT i BALL DE GALA
Tots aquests actes estaran amenitzats per la

COBLA-ORQUESTRA COSTA BRAVA.
(Les Roseres d’anys anteriors poden portar el seu vestit del Roser)

tot el dia

DIA DEL GOS

a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent Jaume Calveras

Gran sessió de CINEMA, amb la pel·lícula RIO GRANDE, el western

dirigit per John Ford, i protagonitzat per John Wayne i Maureen

O’Hara.

Preu socis: 2€ i no socis: 3€

Hi haurà berenar especial del Roser.

di
ma

rt
M

A
IG 17

D
E
P
A
R
R
A
N
D
A

C
O
B
L
A
 
C
O
S
T
A
 
B
R
A
V
A



La confraria de la Mare de Déu del Roser proposa al poble que durant el dia del Roser es
posin cobrellits a les balconades o finestres de les cases, per tal de manifestar goig de
celebrar una festa tan vallbonenca, tal com es feia antigament.

Es prega que el recorregut de la processó (C/ Major, des de cal Simon fins cal Pere de
la Costa i C/ Nou des del C/ Sant Bartomeu fins ca la Natàlia) quedi lliure de cotxes.

LES GARLANDES són cedides per FAYME2, S.L.
ELS RAMS són gentilesa del SRA. NEUS MASAGUÉ.

administradores

SORTINTS
Mercè Junyent Mussons

Roser Saumell Vallès

ENTRANTS
Antònia Juan Ruiz - representada per Montserrat Pregonas Barceló

Begoña Negueruela Caro2016

co
nf

ra
ria de la MARE

DE DÉU
DEL
ROSER

mestre de cerimònies

Santi Masmiquel Pallarès

Roseres i Pabordes

SORTINTS
Emma Pont Vera

Guim Gil Vilamajó

Laura Llopis Borràs

Òscar Labraña Francesch

ENTRANTS
Alba Gabarró Ollé

Nil Sabater Campoy

Selene Cantí Masagué

Oriol Castells Blasco

TOTS ELS ACTES SERAN GRATUÏTS

Excepte: Teatre: 5
Si les circumstàncies ho exigeixen, les Regidories de Cultura i Festes
es reserven el dret de canviar els horaris i/o emplaçaments dels actes
de la Festa.

EL TRÀNSIT

Amb motiu de la Fira de Botiguers i Artesans, els trams per a no vianants
del C/ Nou i el C/ del Trull, estaran tancats a la circulació.

Per motiu de la trobada nacional de Falcons, a partir de les 16 h,
preguem que el C/ Pèlag Roguer, C/ de la Plana i davant del Camp de
Futbol, no hi aparquin els cotxes.
Us preguem que disculpeu les molèsties.

LA NETEJA

Cal col·laborar amb els serveis de neteja.
No llenceu restes de menjar ni envasos a terra; deixeu-los a la paperera
o al contenidor corresponent de recollida selectiva. Moltes gràcies!

pa
rle

m de la

FESTA
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AGRAÏMENTS: Volem agrair el treball de totes les persones
i entitats que fan que les Festes del Roser siguin un orgull 
per a tots.
Brigada municipal d'obres, Tallers de Patchwork, Botiguers, Restauració,
Grup de Puntaires, Organització de la Trobada d'intercanvi de sobrets de
sucre, Falcons de Vallbona, Entitats i Grups participants a la Mostra,
Agrupament Escolta Josep Masclans, Diables de Vallbona, Tabalers de
Vallbona, Confraria de la Mare de Déu del Roser, Roseres, Pabordes, Mestre
de Cerimònies, Mossèn Ramon, i a tots els Vallbonencs i Vallbonenques per
la seva assistència als actes que s'han organitzat.

DISSENY DEL CARTELL
VICTÒRIA BLASCO és la guanyador del concurs de cartells 2016
convocat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vallbona

d'Anoia.

La Mare de Déu del Roser torna fer camí un any mes pel nostre poble

que es muda en festes. Una crida anual a sortir de la rutina de cada

dia per recordar, el Roser és una festa d'arrels profundes; per conviure

en el goig, la festa és una invitació al retrobament; per lluir les millors

gales de ser vallbonencs i vallbonenques. Un dia de festa gran que,

renovant el compromís de donar gràcies a la Mare de Déu, projecta

la seva llum a la resta de l'any.

Que posant-nos a punt per la festa ens posem a punt per ser homes

i dones de bon conviure al llarg de l'any; que duent la bona olor de

les roses a les llars, hi arribi també el millor desig de joia per a cada

persona; que vivint l'alegria de la festa, arribi aquest goig a les persones

més febles del nostre voltant en forma d'amistat i solidaritat.

En nom propi i de l'equip pastoral que te cura de la parròquia i és

custodi de la Mare de Déu del Roser, us desitjo unes molt bones

festes.

Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell

Rector de Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia.
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a les 11 del matí

MISSA i PROCESSÓ
en honor de la Mare de Déu del Roser.di
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Des del grup de teatre
volem desitjar-vos a tots unes bones festes del Roser.

Bon Roser!!

Grup de Teatre Vallbona

Estimats/des veïns/es:

Com ja deveu saber, estem treballant dur i valent per aconseguir que la temporada

vinent el poble pugui gaudir del futbol després de dos llargs anys sense poder fer-ho.

És per això, que després de fer els passos adients per tornar a inscriure a l'equip a

les competicions, hem iniciat una campanya per tal de tornar a recuperar la massa

social que el club tenia abans de la seva retirada de les competicions.

Malgrat que la configuració de la nova plantilla no està acabada, volem tenir un primer

contacte amb l'afició, i és per això, que farem un partit de futbol entre els nois que

aspiren a lluir els nostres colors la propera temporada contra els exjugadors que han

defensat la nostra samarreta i que volem que aquest projecte esdevingui una realitat.

El partit, de caire festiu, es disputarà el 15 de maig al Camp Municipal a les 17:00 h,

i ens agradaria que els/les veïns/es del poble vingueu a veure'ns.

Volem també, aprofitar l'avinentesa per animar-vos a fer-vos soci/es del club, ja que

per moltes ganes que tinguem la nova junta i els nous jugadors, un club no és ni serà

sense una afició que li doni l'alè necessari per aconseguir les seves fites.

Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos unes molt bones Festes del Roser!

A Vallbona d'Anoia a 25 d'abril de 2016

La Penya Blaugrana de Vallbona d'Anoia (PBVA)
us desitja unes bones Festes del Roser.
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Des de l'Agrupament Escolta Josep Masclans
us volem desitjar bones Festes del Roser!!

Treballem per a la Transformació social.

La gent cagallona desitja, bona festa del Roser



BONES FESTES DEL ROSER

Vallbona solidària:
Ajudant a qui ho necessita.

Que passeu unes molt bones Festes del Roser.
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A finals de Gener d'aquest any es va produir la renovació
de la Junta Directiva del Casal de la Gent Gran, aprofito l'avinentesa per donar les

gràcies als membres sortints per la tasca feta. Tanmateix els nous hem recollit un

llistó molt alt i esperem no defraudar a la confiança dipositada en nosaltres.

Com a fill de Vallbona i nou President és per mi un motiu de gran satisfacció utilitzar

les planes del Programa de les Festes del Roser 2016, per saludar a tots els Vallbonencs

i persones que ens acompanyaran l'aquestes, les festes més importants que és celebren

a la nostra població.

Voldria recordar que el Casal és una entitat oberta a tothom, que la nova junta estem

carregats de bones intencions i sobretot amb grans dosis d'optimisme, però que sense

l'ajuda i la participació de tots els Vallbonencs res serà possible.

I a tots els que ens visiteu per aquesta Diada, sapigueu que som un Poble amb molta

empenta i que desitgem gaudiu de la Festa com la gaudim els que ja hi vivim tot l'any.

Visca el Roser 2016.

Xavier Tarafa López

President del Casal de la Gent Gran de Vallbona d'Anoia
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Novament arriba la festa del Roser, la gran festa del nostre poble. Des

de la coral Ara i Aquí volem desitjar a tots els nostres convilatans la més gran felicitat

i esperança en un futur millor fugint d'aquestes boires negres que embruten el cel.

Recordem que la coral es troba cada dimecres a les 9 del vespre per assajar, tots i

sou benvinguts.

Que tingueu molt bon Roser!

Coral Ara i Aquí

Des del grup de suport a la lactància materna i a la criança respectuosa, us desitgem

que passeu unes bones Festes del Roser!

"Estima'm quan menys m'ho mereixi
perquè serà quan més ho necessiti" Proverbi xinès.

aMAMAntem

Som la Roser i el Bartomeu gegants, de Vallbona d'Anoia.
Un any més arriba el Roser i la nostra sol·licitud es fa més patent. Que lluny que

queden aquells dies en els quals juntament amb deu o dotze colles de gegants més

corríem alegres i plens de música pels carrers del nostre poble. Ara ens hem fet vells

nosaltres i la colla de geganters, ens tenen guardats en un lloc on el sol ens crema

cada dia una mica més i ja no som presentables. Voldríem que ens tractessin dignament

i que gent jove s'animés a fer-nos reviure. A nosaltres, que som de molt mal portar,

ho sabem, o a una parella nova adequada per córrer de manera lleugera.

En tindríem prou amb sentir-nos endreçats i que tothom ens pogués mirar com la

parella de gegants primigènia de Vallbona que va portar per tot Catalunya i Andorra

el nom del nostre poble.

Des de l'esperança, volem desitjar-vos bones festes del Roser!

Roser i Bartomeu

Gegants de Vallbona d'Anoia




