V E N D A

D ’ E N T R A D E S

Venda exclusivament online, a poblamafumet.koobin.cat, amb
accés prioritari per a les persones empadronades a la Pobla
fins al 20 de gener.
Abraca...Pobla, gala familiar (22 de gener): gratuït.
Abraca... Pobla, gala internacional (23 de gener): gratuït.
Joan Dausà, en concert (29 de gener): 10€, solidaris amb causes
benèfiques.
Concert simfònic ‘La Pobla de Mafumet en dansa’ (30 de
gener): gratuït.
‘Tartufo’ (6 de febrer): 5€, solidaris amb causes benèfiques.
Recaptació íntegra a favor del Banc d’Aliments

INSCRIPCIONS
Torneig de pàdel del Lledó: fins al 28 de gener, al CEM.

RECORREGUT DELS CORREFOCS
29 de gener. 17.30 h.

5 de febrer. 19 h.

Correfoc infantil
i versots

Correfoc adult

Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde La Pobla de Mafumet

Acabem d’iniciar un nou any i, com sempre, ho fem amb il·lusions
renovades, amb objectius i fites per assolir i, sobretot, amb l’esperança que
puguem recuperar definitivament la plena normalitat a les nostres vides.
Amb tot, l’actual situació pandèmica ens obliga a mantenir la prudència i el
seny, per la qual cosa la celebració d’aquest programa que teniu a les
mans està supeditada a l’evolució de la pandèmia i als protocols que
les autoritats sanitàries vagin aplicant.
Malgrat això, hem de ser optimistes. Per això, de nou comencem un
any amb la mirada posada en la nostra Festa Major d’hivern. Des de
l’Ajuntament hem treballat intensament per oferir-vos un programa
d’actes variat, de qualitat i, sobretot, segur. Perquè, per damunt de
tot, la prioritat municipal segueix sent garantir la salut de tots els nostres
habitants. Sens dubte, aquest seria el millor homenatge que podem oferir a
la nostra venerada i estimada patrona, la Mare de Déu del Lledó.
Us proposem activitats com el festival de màgia Abraca... Pobla!, que
en la seva novena edició arriba amb més força i qualitat que mai. També
gaudirem d’artistes de gran prestigi, com el músic Joan Dausà o l’actor
Pepe Viyuela, qui encarnarà el Tartufo per al públic pobletà. Compartiran
protagonisme amb els actes clàssics de la nostra Festa Major: els correfocs i
els actes litúrgics, entre altres propostes, configuren un programa elaborat
des de la il·lusió i el seny a parts iguals.
Esperem que aquesta celebració pugui ser realitzada i que us
permeti gaudir d’un temps de qualitat en família que ens porti, poc a
poc, recuperar els lligams que ens identifiquen com a poble.
Visca la Mare de Déu del Lledó!

poblamafumet.cat

La celebració dels actes inclosos en aquest programa està supeditada a la normativa antiCovid que les autoritats sanitàries decretin
o recomanin en cada moment. L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’adaptar, ajornar o suspendre qualsevol acte per raons sanitàries.
Dissabte, 22
de gener

12 h. Església

Dimecres, 2
de febrer

12 h, Pavelló

9è Abraca... Pobla! Gala familiar amb Christian Miró
(Argentina). El mil·lenari art de les ombres xineses, la
ventrilòquia i l’il·lusionisme s’entrelliguen per cuinar aquest
xou per a tots els públics, que ha fet temporada al Teatre
Príncipe Gran Vía de Madrid i, per primera vegada, es
presenta a Catalunya.

Solemne eucaristia en honor a la Mare de Déu del Lledó i
benedicció de candeles i petit concert. Aquest acte serà
retransmès en streaming pel canal de YouTube.
En acabar. Pels carrers del poble

Cercavila festiva musical, amenitzada per Zeppelin.
19 h. Pels carrers del poble

Entrada lliure amb invitació a poblamafumet.koobin.cat

Solemne processó en honor a la Mare de Déu del Lledó.
En acabar. Parc de les Pobles

Diumenge, 23 De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Carpa del Pavelló i Parc del Bassal
de gener

Espectacle pirotècnic del Lledó.

Parc d’inflables i jocs: futbolí humà 3x3, circuit de patinets,
toro mecànic i trenet.
18 h. Pavelló

9è Abraca... Pobla! Gran gala internacional de màgia
amb Jeff Toussaint (França), Pepe Lirrojo (Aragó) i Fancis
Zafrilla (Castella – La Manxa) i Mago Félix (Aragó). Un
espectacle únic, especialment creat per a la Pobla, per
gaudir en família amb la millor màgia de l’actualitat.
Entrada lliure amb invitació a poblamafumet.koobin.cat
Dissabte, 29
de gener

Dissabte, 5
de febrer

12 h. Carpa del Pavelló

Gran festa infantil del Lledó, amenitzada pels
SuperHerois, un grup d’animació musical per a tota la
família, de la companyia Pop per Xics. Espectacle musical i
teatral que té la finalitat d’ensenyar als més petits valors i
actituds d’una forma educativa i divertida.

11.30 h. Pavelló

Lliurament dels xecs nadó 2020-21.
A continuació. Pavelló

Espectacle infantil de minidisco i personatges d’animació.
19 h. Pels carrers del poble

Correfoc adult del Lledó, a càrrec del Ball de diables Els
Set Pecats Capitals i altres colles convidades.

17.30 h. Plaça de la Vila

Versots, a càrrec del Ball de diables Els Set Pecats Capitals.
A continuació. Pels carrers del poble

Correfoc infantil, a càrrec del Ball de diables Els Set Pecats
Capitals i altres colles convidades.

Diumenge, 6
de febrer

22 h. Pavelló

Al matí. Zona de les Moreres

Concentració de vehicles clàssics, a càrrec del Club de
vehicles clàssics de la Pobla.
Tot el dia. CEM

Joan Dausà en concert, presentant el disc ‘Ho tenim tot’.

Torneig de pàdel del Lledó, organitzat pel Consell
Esportiu del Tarragonès i l’Ajuntament.

Preu: 10€ a poblamafumet.koobin.cat
Recaptació íntegra a favor del Banc d’Aliments

19.30 h. Pavelló

Teatre: “Tartufo”. El gran clàssic de Molière arriba a
la Pobla de la mà de Pepe Viyuela, en una obra en què
el burgès Orgón ha caigut sota la influència de Tartufo,
un fals devot que busca quedar-se amb totes les seves
propietats. Aquest impostor exagera la devoció i arriba a
convertir-se en el director espiritual d’Orgón.
Preu: 5€ a poblamafumet.koobin.cat
Recaptació íntegra a favor del Banc d’Aliments
Diumenge, 30 Al matí. Pels carrers del poble
Timbalada de Festa Major, a càrrec del Ball de diables Els Set
de gener
Pecats Capitals.
A partir de les 11 h. Carpa del pavelló

Mercadet d’objectes de segona mà, a càrrec de l’Associació
Familiar Més 30, Trobada d’intercanvi de plaques de cava i
animació musical a càrrec d’un DJ.
*Al parc del Bassal, inflables per als infants.
19 h. Pavelló

La Banda Unió Musical de Tarragona i la Cobla Reus Jove
presenten el Concert simfònic música catalana per a banda
‘La Pobla de Mafumet en dansa’.

Diumenge, 13 Al matí. Pels carrers i camins del poble
23è Cros del Lledó, organitzat pel Consell Esportiu del
de febrer
Tarragonès i l’Ajuntament.

Entrada lliure amb invitació a poblamafumet.koobin.cat

HORARI
DE NOVENA

25, 26, 27, 28, 31 de
gener i 1 de febrer

Dissabte,
29 de gener

Diumenge,
30 de gener

Dimecres,
2 de febrer

18 h. Església
Missa i Novena.

18 h. Església
Novena.

11 h. Església
Missa i Novena.

19 h. Església
Novena.

