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La Pobla de Mafumet
Festa Major d’estiu

Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde
Arriba l’estiu i, amb ell, tornen la nostra Festa Major i
la màgica nit de Sant Joan. Enguany, a més, estem
d’enhorabona, ja que per fi recuperem la totalitat de la
programació prepandèmica i, per tant, la normalitat
en l’àmbit de les celebracions i les activitats lúdiques.
En aquest context de Festa Major podrem tornar a
gaudir de propostes engrescadores com el chill out,
les cercaviles, les activitats infantils, celebracions refrescants amb l’aigua com a protagonista, el vermut popular,
el Food Truck Day... i molt més, perquè mantenim com
sempre l’objectiu principal, que no és cap altre que la
ferma voluntat d’organitzar una Festa Major per a totes
les edats i per a tots els gustos.
No hi faltaran alguns dels millors espectacles del moment
amb artistes de prestigi: Quim Masferrer amb ‘Bona
gent’, Josema Yuste i Santiago Urrialde amb ‘El aguafiestas’, la música alegre i festiva de Buhos i Primera cita
i, per descomptat, moltes altres propostes pensades per
a que tothom pugui trobar-hi el seu espai d’esbargiment,
el seu moment de diversió i/o de relaxació en família o
amb les amistats.
Des de l’Ajuntament desitgem que aquestes siguin
novament unes festes molt participades i que ens
permetin seguir reforçant l’esperit de poble i la cohesió
social, alhora que ens ofereixin oportunitats de lleure de
qualitat per a tota la família. Esperem que en gaudiu molt!
Visca Sant Joan! Visca la Pobla!

ACTES PREVIS

Activitats amb impacte sonor

D I V E N D R E S , 3 D E J U NY

18 h. Camp de futbol
Torneig triangular de futbol veterans,
amb la participació del CF Pobla de Mafumet,
CF Reus i Nàstic.

17.30 h. Casal Cultural
Taller infantil: ‘Els colors del sol’, amb Explora 360.
D I S S A B T E , 4 D E J U NY
De 10.30 a 14 h. Mur verd
(situat entre l’A-27 i el polígon petroquímic)
Paintball party per a infants.
Activitat gratuïta per a persones de 8 a 14 anys, amb
inscripció prèvia a l’Ajuntament, de 10 a 14 h
De 16 a 20 h. Mur verd
Paintball party per a joves i adults.

18 h. Casal Cultural
Festival de dansa amb Bea López.
Activitat organitzada per l’Associació Familiar Més 30
21 h. Pels carrers del poble
Versots i Correfoc adult, amb la participació de
l’Associació Juvenil Els Set Pecats Capitals Ball de diables i
altres colles convidades.
D I U M E N G E , 1 2 D E J U NY

Activitat gratuïta per a persones majors de 14 anys, amb
inscripció prèvia a l’Ajuntament, de 10 a 14 h

10 h. Pels camins i carrers del poble
17a Bicicletada popular.

21.30 h. Pels camins i carrers del poble
Caminada popular nocturna.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a l’Ajuntament,
de 10 a 14 h, i també a www.poblamafumet.cat

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a l’Ajuntament,
de 10 a 14 h, i també a www.poblamafumet.cat

18.30 h. Casal Cultural
Presentació del llibre ‘Amunt el teló. 25 anys de la
Corriola Teatre‘. Inclou la representació de l’obra
‘Els Superherois de les Armilles Vermelles’, amb la
secció júnior de la Corriola Teatre.

D I U M E N G E , 5 D E J U NY
Tot el matí. Pavelló
Copa Tarragona d’ocells fringíl·lids
Activitat organitzada per la Societat Ocellaire Unió
la Pobla – Passerell
D I V E N D R E S , 1 0 D E J U NY
18 h. Biblioteca
L’hora del conte: ‘Contes a escena‘, amb Joan Boher.
D I S S A B T E , 1 1 D E J U NY
14 h. Pavelló
Dinar de la gent gran, amb homenatge als matrimonis
que celebren les seves noces d’or i animació musical de
Maika Band Quartet.
Gratuït amb inscripció prèvia a l’Ajuntament, de 10 a 14 h.

Entrada gratuïta amb retirada d’invitació prèvia
a poblamafumet.koobin.cat
D I M E C R E S , 1 5 D E J U NY
19 h. Casal Cultural
Acte de graduació dels alumnes de Sisè de Primària.
Activitat organitzada per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu
del Lledó
D I V E N D R E S , 1 7 D E J U NY
A la tarda. Pista coberta del CEM
Festival de fi de curs de l’escola.
A la nit. Pista coberta del CEM
Sopar de fi de curs de l’escola.

ACTES DE
F E STA M A J O R

A continuació. Sala Tarsici Baget
Inauguració de l’exposició pictòrica d’Antoni
Pedrola. L’exposició romandrà oberta al públic els dies
20, 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de juny, de 10 a 14 h i de
18 a 20 h.

D I S S A B T E , 1 8 D E J U NY

En acabar. Pels carrers del poble (des del Casal
Cultural fins al Parc del Bassal)
Cercavila festiva, amenitzada per Skualo i xanquers
itinerants de circ.

9 h. Granja dels Frares
Esmorzar popular i tradicional tirada al plat.
Activitat organitzada per la Societat de Caçadors
la Deportiva
A partir de les 10.30 h. Pels carrers del poble
59a Volta ciclista a la província de Tarragona:
segona etapa i trofeu ‘Memorial Vicenç Gavaldà’, amb
sortida al carrer Mina de Madró.

Tot seguit. Parc del Bassal
Minidisco infantil amb personatges d’animació i
berenar per a la canalla.
22 h. Pista coberta del CEM
Concert de Festa Major amb Primera Cita i Buhos.

12 h. Pavelló
Exhibició de gimnàstica rítmica, amb el Club
Gimnàstica Rítmica Costa Daurada.
19.30 h. Casal Cultural
L’Arrencada! Acte d’obertura de la Festa Major, a
càrrec de l’il·lusionista Jorge Luengo.

Entrada gratuïta amb retirada d’invitació prèvia a
poblamafumet.koobin.cat

Gaudeix d’aquesta doble proposta musical amb ritmes
alegres, festius i molt ballables! Per començar, el jove
grup Primera Cita ens presentarà el seu primer àlbum,
‘Salvatge’, un disc creat a foc lent durant el 2020 i
en el qual hi predominen els ritmes festius i les lletres
alegres. I, a continuació, contribuiran a potenciar
l’ambient de celebració els ja consolidats Buhos, que
ens oferiran els temes del disc ‘El dia de la victòria’
(2020), en un espectacle híbrid entre música i teatre
dirigit per Albert Pla i en què no hi faltaran el ritme ni
les ganes de ballar i saltar.

DIUMENGE,
1 9 D E J U NY
Tot el dia. Camp de futbol
Torneig Dow de futbol base.
Recuperació del torneig de Nadal
2021, ajornat en el seu moment.

D I J O U S , 2 3 D E J U NY
19 h. Parc del Bassal
‘Aquafesta’, espectacle d’animació musical molt
refrescant. Vine amb banyador i tovallola!
01 h. Part posterior del Pavelló
Disco mòbil Living the sound, amenitzada pels DJ
locals: DJ Guibbons, Alex Sunrise, DJ Salmer i Gabry DC.

D I V E N D R E S , 2 4 D E J U NY
12 h. Església
Missa en honor a Sant Joan, acompanyada
musicalment per Francesc Puche (violí), Pep Manresa
(viola), Blanca Gimenez (contrabaix), Xavi Castillejo i
Albert Mañosa (orgue), Maite Pérez (soprano).

19.30 h. Casal Cultural
Concert de Festa Major amb la Cobla Miranfont.
23 h. Carrer les Sorts
Encesa de la tradicional foguera de Sant Joan
i especial Nit del Foc, amenitzada per l’Associació
Juvenil Els Set Pecats Capitals Ball de diables.
24 h. Pavelló
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol.
24 h. Carpa dels jardins del Pavelló
Chill out, amenitzat musicalment per Duet Carla &
Opal.

Tot seguit. Pista coberta del CEM
Vermut popular de Festa Major, amenitzat per la
Cobla Reus.
A partir de les 18 h. Zona de les Moreres
Food truck Day Sant Joan: activitat per a tota la família, amb l’oferta gastronòmica de quatre food trucks
que ens oferiran menjar asiàtic, pizzes, hamburgueses i
dolços; animació musical amb la Stromboli Jazz Band i
DJ Ian Tules i zona infantil amb inflables i pinta-cares.
19 h. Pavelló
Teatre: ‘Bona gent’, amb Quim Masferrer.
Preu: 5 €. Venda d’entrades exclusiva
a poblamafumet.koobin.cat

12.30 h. Carrer Sant Joan
Vermut electrònic, amenitzat pels DJ locals: DJ
Guibbons, Alex Sunrise, DJ Salmer i Gabry DC.
18 h. Parc de les Pobles
La Festa Major petita amb jocs tradicionals,
l’espectacle d’animació familiar ‘Històries d’aigua’ i
pinta-cares. Vine amb banyador i tovallola!
21 h. Pels carrers del poble
Correfoc infantil, amb la participació de l’Associació
Juvenil Els Set Pecats Capitals Ball de diables i altres
colles convidades.

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors,
actrius, dramatúrgies, escenografies, directors... però
ens hem oblidat d’una peça clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un
homenatge al públic en un espectacle únic i impossible
de repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un
protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que
escriuran l’argument d’aquesta
experiència. Un espectacle
ple de veritat. Un espectacle
honest. Un espectacle on
Quim Masferrer vol ser el
teu espectador.
23 h. Carpa
dels jardins
del Pavelló
Chill out, amenitzat
musicalment per
The Long Players
Acustic Duo.

D I S S A B T E , 2 5 D E J U NY
De 10 a 15 h. Camí de l’Horta
Súper relliscador aquàtic.
Vine amb banyador i tovallola!

23 h. Zona de les Moreres
Concert Jove amb La tortuga que nunca tuve,
Moranes i els DJ locals: DJ Guibbons, Alex Sunrise,
DJ Salmer i Gabry DC.
23 h. Carpa dels jardins del Pavelló
Chill out, amenitzat per New Vintage Band.

D I U M E N G E , 2 6 D E J U NY
12 h. Pista coberta del CEM
Festa Holy, amenitzada amb personatges d’animació
infantil i molta escuma. Vine amb banyador i tovallola!

20 h. Casal Cultural
Teatre de Festa Major: ‘El aguafiestas’, amb Josema
Yuste i Santiago Urrialde.

INSCRIPCIONS
• Paintball party: fins al 27 de maig, a
l’Ajuntament, de 10 a 14 h. La inscripció és gratuïta i individual, i es durà a terme tot completant
grups de 20 participants i per franges horàries.
Inclou el préstec de roba, calçat i proteccions individuals, pistola i boles de pintura. En el moment
d’accedir a l’activitat, serà imprescindible signar
una declaració de responsabilitat i, en el cas de les
persones menors d’edat, una autorització per part
del seu pare, mare o tutor/a legal.
• Caminada popular nocturna: fins al 27 de maig,
a l’Ajuntament, de 10 a 14 h, i també
a www.poblamafumet.cat.
• Dinar d’homenatge a la gent gran:
fins al 3 de juny a l’Ajuntament, de 10 a 14 h.

Aquesta comèdia original de Francies Veber (autor
també de l’aclamada ‘El sopar dels idiotes’) i dirigida
per Marcelo Casas, narra la història de Sergei (Josema
Yuste), un assassí a sou que s’allotja en un hotel
per complir, des de la finestra i amb el seu rifle, un
dels seus ‘encàrrecs’. Però la seva feina es veurà
constantment interrompuda per Ramón (Santiago
Urrialde), l’hoste de l’habitació contigua. Un home
molt pesat que pretén suïcidar-se després que la seva
dona l’hagi abandonat.
Preu: 5 €. Venda d’entrades exclusiva
a poblamafumet.koobin.cat
22 h. Esplanada del carrer les Sorts
Espectacle pirotècnic ‘Simfonia de vibracions’.
Mascletà multicolor nocturna, a càrrec de Pirotècnia
Tomàs.
22.30 h. Carpa dels jardins del Pavelló
Chill out, amenitzat musicalment per Astrid Torrente
i Bruno Lombardi Duet Sessions.

• 17a Bicicletada popular: fins al 7 de juny
a l’Ajuntament, de 10 a 14 h, i també
a www.poblamafumet.cat.

V E N D A D ’ E NT R A D E S
Captura el codi
i aconsegueix
les teves entrades

A poblamafumet.koobin.cat, amb accés preferent
per a persones empadronades a la Pobla de Mafumet:
• Gratuït | Teatre júnior:
‘Els Superherois de les Armilles Vermelles’.
• Gratuït | L’Arrencada! Acte d’obertura
de la Festa Major, amb Jorge Luengo.
• Preu: 5 € | ‘Bona gent’, amb Quim Masferrer.

• Preu: 5 € | ‘El aguafiestas’, amb Josema Yuste i
Santiago Urrialde.

E L S E S PA I S
D E L A F E S TA M A J O R
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Les Llotges de la Festa
Major seran sortejades el
dia 20 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 i ball de Festa Major del
23 de juny. Reserveu ja la
vostra llotja a l’Ajuntament.
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13

Mur verd
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Carrer Sant Joan

CONSELLS PER A GAUDIR D’UNA
R E V E T L L A D E S A NT J O A N S E G U R A

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.

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

