DEL 10 AL 14 DE JULIOL
TORNEIG DE FESTA MAJOR
FUTBOL 7
Fase de grups

Hora: 20 h
Lloc: Camp de futbol municipal la
Torreta
Organitza: CF la Torreta i Penya
L’arribada de l’estiu implica que la
Madridista
12+1comença a moure’s
Roca
del Vallès
de valent amb desenes d’activitats.
I, entre les més importants, tenim la
12Torreta!
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Així que espero trobar-vos a tots
i totes durant aquests dies per la
Torreta, i més endavant a Santa Agnès
i finalment a la Roca. Fem-nos nostres,
novament, els espais públics. Gaudim
de la cultura i la festa. Enorgullim-nos
de ser d’on som. Moltes gràcies a les
entitats i totes les persones que ho
han fet possible
Albert Gil
Alcalde de la Roca del Vallès

Immersos en una calor d’estiu és
l’hora que tornem a sentir aquelles
emocions de sortir de casa lliurament
i trobar-nos amb totes les persones
que tant hem desitjat recuperar.
Evidentment, els dies de la festa Major
són una bona manera per recuperar
les tradicions, per esplaiar-se en els
balls a la plaça, o per esbargir-se
amb les colles que fan possible que
els carrers de la Torreta s’omplin
de nou de festa i disbauxa. Hi ha
cabuda per tots i totes i, amb afany de
recuperar el temps perdut, tornarem
a gaudir amb totes les activitats que
associacions, entitats i el mateix
Ajuntament hem preparat amb cura i
amb més complicitat que mai, perquè
som conscients que recuperar aquest
esperit és necessari per fer d’aquests
dies altre cop un bon símptoma de
salut de barri.
És hora de sortir!

David Espuña
Regidor de Cultura i Festes

Del 8 al 14 juliol
CONCURS DE DECORACIÓ DE BALCONS
I PATIS EXTERIORS
Podeu engalanar els vostres balcons i patis
exteriors per tal que el jurat les pugui anar
valorant. Per fer l’inscripció podeu adreçar-vos
al Casal d’Avis abans del 11 de juliol.
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

Divendres 15 juliol
CERCAVILA D’INICI AMB ELS GEGANTS
Hora: 19.30 h
Sortida: Plaça de Valldoriolf, C. València, C.
Josep Torelló i Can Tàpies.
Organitza: Colla de Geganters de la Roca
A continuació, a Can Tàpies:

TORNEIG FUTBOL 7

TRACA D’INICI a càrrec de l’Associació
Cultural 666 Diables de la Roca

Del 8 al 13. Fase de grups. 20 a 00:30 h
15 de juliol. Semifinals. 20 a 23:30 h
16 de juliol. Gran final. A les 21 h
Lloc: Camp de Futbol Municipal
Organitza: Penya Madridista 12+UNA
i C.F La Torreta

a càrrec de Casa Santa Maria del Jaire
Desè aniversari

Dijous 14 juliol
TARDA FAMILIAR
Hora: 18 h
Lloc: Can Tàpies
Jocs d’aigua infantils, divertit concurs de
llançaments de sabatilles (porta una o participa
amb la que tens posada) i concurs de fer volar
avions de paper.
Organitza: Associació Dones Trismar

“SOPAR DE TRAJE”
(Yo traje un plato, tú trajiste otro...)
Hora: 21 h
Lloc: Can Tàpies
Cada participant haurà de portar el seu
menjar que podrà compartir amb la resta de
comensals.
Organitza: Casal Santa Maria del Jaire
I en acabar,

BINGO MUSICAL
Lloc: Can Tàpies
Organitza: Casal Santa María del Jaire

PREGÓ DE FESTA MAJOR

En acabar el pregó,

CORREFOC INFANTIL 333 amb l’Associació
Cultural 666 Diables de la Roca
Sortida: Can Tàpies. Arribada: Plaça Valldoriolf.
Vegeu el recorregut i les recomanacions la
darrera pàgina d’aquest programa.
TYPICAL SPANISH RUMBA COLLECTIVE
Hora: 23:30 h
Lloc: Plaça Valldoriolf
Typical Spanish Rumba és un nou grup de
música festiva, Band Cover amb estil Rumber
on reuneix músics, cantants i guitarristes de la
rumba i del panorama musical actual.

NIT JOVE amb Dj Trabubu
Hora: 00:30 h
Lloc: Can Tàpies
Més de 10 anys sobre els escenaris i punxant a
festivals com Viñarock, Iboga, Bioritme o Ibiza
Roots entre d’altres, arriba a La Roca del Vallès
per fer una de les seves sessions més ballables
i dinàmiques.
Capaç de fusionar tot tipus d’estils.
A les seves sessions podem ballar des de
música alternativa i reivindicativa a l’últim de
música urbana o temes que tots ens coneixem.

Dissabte 16 de juliol
TALLER DE MÀGIA INFANTIL
I PETIT ESPECTACLE
A càrrec del Mag Txema.

REPTE DELS
CARGOLS, CERCAVILA,
CURSA I CARGOLADA

Hora: 11 h
Lloc: Can Tàpies

Hora: 18.30 h
Lloc: Devesa de la Font
del Cargol
CERCAVILA: C. Josep
Torelló, C. de Font del
Cargol, C. de Navarra i Av.
València.
CURSA: Av. València des
de la cantonada
C. Ramon i Cajal fins a
cantonada C. Bailèn.

CONCURS DE TRUITES
Hora: 12 h
Lloc: Can Tàpies
Inscripcions: a partir de les 11.30 h
Vegeu les bases del concurs al final del
programa
Organitza: Associació de Dones de la Torreta
Trismar

CARGOLADA: Devesa de la Font del Cargol.
El repte entre les colles tindrà lloc a l’escenari
de la devesa
Organitza: Amics del Pessebre Vivent de la Torreta

HAVENERES L’ESPINGARI

VERMUT MUSICAL
Hora: 12 h
Lloc: Can Tàpies
Mostra de cervesa artesana i musica en directe
a càrrec del grup NO BADIS.
Organitza: Torrebirrata.

TORNEIG DE SOCIS DE PETANCA
Hora: 18 h
Lloc: Pistes de petanca al costat del camp de
futbol.
Organitza: La Torreta Club Petanca

Hora: 20.00 h
Lloc: Can Tàpies
El grup d’havaneres L’ESPINGARI, va néixer
l’any 1982 i fou apadrinat per la Núria Feliu.
Les actuacions del grup ofereixen havaneres
tradicionals, modernes i de composició pròpia,
cançó de taverna i ritmes mediterranis que han
aconseguit, amb el pas del temps, un estil molt
propi.

CORREFOC
amb l’Associació Cultural
666 Diables de la Roca
Hora: 22 h
Sortida: Can Tàpies
Vegeu el recorregut i
les recomanacions a la
darrera pàgina d’aquest
programa
Arribada: a Valldoriolf
amb petit espectacle
estàtic.

BALLS a càrrec del Joan Siques

ARROSSADA POPULAR

A partir de les 23 h
Lloc: Plaça Valldoriolf

Hora: 14.30 h
Lloc: Can Tàpies
Preu: 6,00 € (pagament en efectiu)
Venda de tiquets: Els dies 7, 8, 11 i 12 al Casal
d’Avis de 18 a 19:30 h.
A càrrec de: AAVV la Torreta.
El mateix dia de l’arrossada no es vendran
tiquets.

LA TRIBUT FM
Hora: A partir de les 00 h
Lloc: Plaça Valldoriolf
La Tribut FM vol néixer amb la intenció de
revolucionar l’àmbit de les versions a les Festes
Majors. Tal i com diu el nom, aquest grup vol
ser un tribut a totes aquelles cançons que han
marcat les festes majors
Tot seguit,

DJEVENTS. DJ KOSI
Amenitzarà aquesta gran nit d’estiu amb els
grans Summer Hits de tots els temps, fent un
recorregut per tots els estils musicals; Pop,
Rock, Electrolatino, Reggaeton, Funk, Country,
Disco, etc.

Diumenge 17 de juliol
ANIMACIÓ DE XARANGA PEL BARRI.
A partir de les 10:30 h

MULLA’T FESTA
DE L’ESCUMA
Hora: 11 h
Lloc: Camp
municipal de
futbol de la
Torreta
Organitza:
Associació de
dones de la
Torreta Trismar

MISSA DE FESTA MAJOR
Hora: 12.15 h
Lloc: Església Santa Maria del Jaire

En acabar el dinar,

GIMCANA POPULAR
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Font del Cargol
Inscripcions: en acabar el dinar i mitja hora
abans de començar la gimcana.
Organitza: Casal Santa Maria del Jaire

EXHIBICIÓ DEL CLUB TWIRLING
LA TORRETA
Hora: 19.30 h
Lloc: Plaça de Valldoriolf
Organitza: Club Twirling la Torreta
A continuació,

LLIURAMENT DE PREMIS
Lloc: Plaça de Valldoriolf
- Concurs de decoració de balcons
- Concurs de decoració de patis
- Torneig de petanca
- La Miranda, premi de petits relats de vida en
categoria d’adultsTorreta (PIC)

I en acabar,

MONÒLEG a càrrec de Javi Benitez.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de Valldoriolf
Amb el seu característic humor de pinxo i
divertit, ens comptarà la seva experiència com
a pare de quaranta anys durant el confinament.
Aquest any pels motius de Riscs d’incendi, no
es celebraran ELS FOCS ARTIFICIALS.
Els gaudirem a la Festa de la Creu, fora de
l’època amb ric d’incendi.

Concursos:
Balcons i patis exteriors
Des del divendres 8 al 14 de juliol,
cal engalanar balcons i patis exteriors per la
Festa Major durant els dies de la Festa Major,
el Centre de la Gent Gran de la Torreta
organitza el concurs de decoració
de balcons i patis exteriors.
Per fer l’inscripció podeu adreçar-vos
al Casal d’Avis abans del 11 de juliol.
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

Truites
El concurs de truites és obert a tothom.
La inscripció és 30 minuts abans de l’inici de
l’activitat i els participants hauran de presentar
la truita en el moment de la inscripció. Premi
a la truita més ben presentada. A la truita més
original. A la truita més bona.
Organitza: Associació de dones de
la Torreta Trismar.

Serveis:
WC
Els diferents espais festius disposaran
de lavabos químics i les activitats que ho
requereixin disposaran del servei preventiu
d’urgències.

Servei de bar
Servei de bar a Can Tàpies divendres 15.
Organitza: Casal Santa Maria del Jaire
Servei de bar a la Plaça de Valldoriolf
divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17.
Organitza: Club Twirling la Torreta.

Notes generals
Fotos divertides
En els diferents actes,
l’Associació de dones de la Torreta - Trismar,
col·locarà un stand on poder fer
fotos divertides.

Domàs
També posaran a la venda el Domàs
(pancarta) de Festa Major per decorar
els balcons del barri.
El preu és de 10 € i es podrà comprar
a través del facebook de l’entitat
i del correu electrònic
trismar.dones@gmail.com

Mesures de precaució
del correfoc
1. No aparqueu el vostre vehicle en zona de
correfocs.
2. Retireu de la via pública qualsevol objecte
que pugui dificultar el pas dels organitzadors i
participants.

3. Per evitar l’entrada d’espurnes i cotxes baixeu
els portals metàl·lics o persianes en els edificis
que en disposin, tanqueu les portes, les finestres
i els balcons. És important enrotllar tots els
tendals exteriors dels locals i habitatges, protegir
les obertures i els vidres de les finestres, portes i
aparadors amb cartrons gruixuts.

Recorreguts
correfocs:
Divendres 15 juliol
Correfoc 333
Sortida Can Tàpies, c. Canàries,
c. València i arribada plaça Valldoriolf.

Dissabte 16 juliol
Correfoc 666
Sortida Can Tàpies, c. Canàries, c.
Navarra, c. Aragó, c. València amb
finalització a la Plaça Valldoriolf.

4. Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
5. La roba més idònia per gaudir d’aquest espectacle
és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs. És
important portar un barret de roba o palla, calçat
flexible, lleuger i tancat que us agafi bé el peu.

6. Si per qualsevol circumstància se us encenen
els vestits, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les
flames. Si correu, les flames poden estendre’s amb
més facilitat i ser més virulentes.
7. No llenceu aigua des dels balcons ni demaneu
aigua als veïns, ja que podeu provocar taps i
relliscades, i a més evitareu que la pólvora es mulli i
exploti enlloc de cremar-se.

8. No porteu els infants més petits a primera línia
de foc.

9. Els assistents a l’acte que no participin
directament en el correfoc han de situar-se darrera
dels timbalers per facilitar el bon desenvolupament
de l’espectacle.

@AjuntamentLaRocaV
@larocav
@larocadelvalles

Etiqueta’ns a les xarxes #fmlatorreta2022

Organitza: Comissió de Festes de la
Torreta
Ajuntament de la Roca del Vallès
Per a més informació: www.laroca.cat

Col·laboren:
AAVV Associació de veïns de la Torreta
Amics del Pessebre Vivent de la Torreta
Arxiu de la Memòria Popular
Associació Cultural 666 Diables de la
Roca
Associació de Dones de la Torreta
Trismar
C.F La Torreta
Club de Petanca La Torreta
Colla de Geganters de la Roca del Vallès
Casal d’Avis de la Torreta
Casal Santa Maria del Jaire
Club Twirling la Torreta
PDC, Pla de Desenvolupament
Comunitari de la Torreta
Penya Madridista 12+UNA
Torrebirrata

