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Presentació

Veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada,

Tot i que l’any 2021 vam poder fer petits actes, aquest 2022 tornem a fer 
festa grossa a Sant Joan. Aquest és el primer programa de Festa Major que 
redacto com a alcalde del municipi. En aquests dos últims anys, la pandèmia 
ens va aturar gairebé tots els actes festius i culturals que es programaven 
tradicionalment al poble.
Ara és el moment de reprendre l’activitat lúdica que tant hem trobat a faltar. 
Sant Joan de Vilatorrada ha destacat sempre per ser un municipi amb alta 
estima a la cultura i tradicions. Prova d’això és la gran quantitat d’entitats 
culturals i esportives que té el municipi des de fa molts anys.
Voldria mencionar de manera especial a l’entitat d’Ucraïna al Cor, a la que 
volem donar tot el nostre suport en aquests moments tan durs i difícils que 
està passant el poble ucraïnès. Sempre ens tindreu al vostre costat.
En aquesta època de l’any, tothom espera l’arribada de la Festa Major. 
Moment en què el bon temps també propicia diversió i xerinola dels actes 
programats al carrer. És moment de sortir, de trobar-nos, de gaudir dels 
actes festius que ens porta un any més la Festa més gran del poble. Les grans 
orquestres tampoc hi faltaran, amb concerts i balls que ens faran gaudir junt 
amb un munt d’espectacles que podreu descobrir en les pròximes pàgines 
del programa.
Aquest any hem programat un munt d’actes. La FMI torna al format de 
sempre. Els nostres petits ja l’estan esperant com mai. Tots els personatges 
de Sant Joan City sortiran altre cop al carrer omplint-los de música i colors.
Els barris tornen a programar les seves festes. És clau per la cohesió social 
de tots els veïns i veïnes i ens fa molt contents tornar-les a tenir aquí. Entre 
tots fem que la Festa Major de Sant Joan sigui una de les més destacades 
de la comarca.
He de fer una menció especial als nostres gegants, Roser la filadora i 
Joanet del Cardener, que aquest any compleixen 40 anys. Hi haurà uns actes 
programats amb la colla gegantera de la SCCR la Verbena per celebrar 
aquest aniversari tan especial.
Els joves són molt importants per nosaltres i són el nostre futur i és per 
això que també torna la Festa Major dels més joves amb concerts i un munt 
d’actuacions pensades especialment per ells. Finalment, vull agrair la 
coŀlaboració a totes les persones i entitats que participen en la FM d’enguany. 
Moltes gràcies, el vostre treball sens dubte és d’admirar i sense vosaltres no 
seria possible portar a terme tots els actes programats.
I com no, agrair a tot el personal de l’ajuntament que estarà treballant 
aquests dies festius: personal de la brigada, la Policia Local, Protecció Civil, 
tècnics etc. Gràcies per la vostra implicació. 

Jordi Solernou Vilalta
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada,
La Festa Major ja és aquí! Han estat uns anys molt complicats on no hem pogut 
passar aquells dies tan especials per nosaltres. El municipi no ha viscut en els 
últims anys aquests dies tan especials. La pandèmia ens ha condicionat i esperem 
no haver de tornar a aquests maleïts temps que ja hem deixat enrere.
No podem parlar de la nostra Festa Major sense remarcar l’enorme implicació 
que hi tenen les entitats de Sant Joan de Vilatorrada. M’agradaria aprofitar per 
agrair la seva dedicació al municipi, són absolutament imprescindibles i no podem 
contemplar els dies tan magnífics que viurem sense el seu esforç. Gràcies, de tot 
cor.
Enguany tenim un aniversari molt especial, els nostres gegants fan 40 anys i ho 
celebrarem amb festa grossa. Els gegants i la colla gegantera representen al nostre 
municipi arreu del país i ens deixen ben amunt. És per això que aquesta Festa Major 
tindran l’homenatge que es mereixen per la data tan assenyalada. També tornarem 
a tenir una Festa Major Infantil a l’altura de què es mereix una festa que és referent 
a tot Catalunya. La pandèmia només ens va permetre fer petits actes, que van rebre 
igualment la resposta de tots els nens i nenes de ‘Sant Joan City’. Aquest any tindreu 
la gran festa grossa que us heu guanyat per portar-vos tan bé en una època tan 
complicada. Us convido a totes i a tots a sortir al carrer per viure un mes de Festa 
Major ple d’iŀlusió i alegria. Són dies per fer poble, fer cultura i compartir aquests 
moments amb les nostres famílies i amics, bé siguin del municipi, d’arreu de la 
comarca o de qualsevol lloc del país. La nostra Festa Major és un esdeveniment fet 
per a tothom, no importen les diferències que tinguem, cadascun de nosaltres podrà 
gaudir d’un acte o un altre i passar-s’ho d’allò més bé durant aquestes setmanes 
tan especials pels santjoanencs i santjoanenques.

Montserrat Jové Sallés
Regidora de Cultura 

A punt de començar la Festa Major d’aquest 2022 i després de gairebé tres anys, per 
fi podem celebrar el retorn dels VILATORRATS! El Passeig del Riu es torna a omplir 
de música, de gent, de festa... de vida! I és que la festa dels Vilatorrats no és una 
festa més, és una mostra de la riquesa cultural del nostre poble, és una festa que 
ens fa sentir orgull de ser santjoanencs i santjoanenques.
Enguany viurem uns Vilatorrats amb una forta presència de grups locals, un 
exemple de l’aposta de la regidoria de joventut per potenciar als artistes municipals 
i impulsar la seva promoció arreu de la comarca i Catalunya. Una aposta que no 
només es veurà reflectida en la festa dels Vilatorrats, sinó també en la tercera 
edició dels Vespres a l’Era, que se celebrarà el mes de juliol al Mas Llobet. 
Vull aprofitar aquestes línies per agrair la feina conjunta entre personal tècnic de 
l’ajuntament i associacions joves del municipi, que fan possible una festa major 
oberta a tothom, diversa i cohesionada. Gràcies a l’Associació Vilatorrats Grup i 
als seus voluntaris i voluntàries, sense ells seria impossible dur a terme la Festa 
dels Vilatorrats i els Vespres a l’Era, i gràcies a l’Esplai Lairet i els seus monitors 
i monitores, que fan possible coŀlaborant al Punt Lila assegurar una festa amb 
igualtat i llibertat, lliure d’agressions sexistes.
Desitjo que tinguem tots i totes una bona Festa Major. 
Visca Sant Joan de Vilatorrada! 

Àngel Sáez Marcos
Regidoria de Joventut

Presentació
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DISSABTE 28 DE MAIG

PUNKTRAIL SANT JOAN DE 
VILATORRADA
Ja tornem a ser aquí amb moltes 
ganes de liar-la, així que atents a les 
xarxes socials.
Més informació a Facebook i 
Instagram. Segueix-nos a: punktrail 
Sant Joan de Vilatorrada.
· inici a les 19.00 h
Lloc: Sortida des de l’ERA del Mas 
Llobet 
Organitza: Associació flipats per 
l’esport i la gresca

DIUMENGE 29 DE MAIG

INAUGURACIO DELS TENDALS 
DEL PARC LLOBET
Vine a gaudir d’un espectacle 
singular i a inaugurar els tendals 
del Parc Llobet!
· a la tarda
Lloc: Parc Llobet
Per a més informació consultar 
a www.santjoanvilatorrada.cat o 
xarxes socials.

De l’1 al 5 de juny 
Per a més informació consultar a 
www.santjoanvilatorrada.cat 
Organitza: Regidories de Medi 
Natural i Medi Urbà i Voluntàries 
Mediambientals.
Coŀlaboren: Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener, 
Biblioteca Cal Gallifa i Amics de 
la Fotografia.

DIJOUS 2 DE JUNY

LLEDONART 2022 A SANT JOAN 
DE VILATORRADA
Exposició de les obres fetes 
per interns que participen dels 
Tallers dels Centres Penitenciaris 
de Catalunya. Les disciplines 
participants són: pintura, 
escultura, instaŀlació, música, 
fotografia i ceràmica. Vine a 
veure-ho!
Del 2 al 9 de juny  
· Dies 2, 3, 7, 8 i 9 de 18.00 a 
20.00 h
· Dies 4 i 5 de 12.00 a 14.00 i de 
18.00 a 20.00 h
Lloc: Sala Petita de Cal Gallifa
Organitza: Centre Penitenciari de 
Lledoners

DIVENDRES 3 DE JUNY

BALLADA DE LINEDANCE amb 
Àngels Riba 
· a les 20.30 h  

CONCERT DE ROCK-POP amb el 
grup MATER. 
Presentació del nou àlbum 
“El cercle de la vida”.
· a les 23.00 h 
Lloc: Plaça de la Igualtat o local 
de la Verbena (c/ Vilaseca, 34).
Hi haurà servei de begudes i 
entrepans.

EXPOSICIÓ DE PATCHWORK de 
diferents artistes del poble.
· Dia 4 de les 16.00 a les 20.00 h
· Dia 5 de les 10.00 a les 13.00 h
Lloc: Local de la Verbena (c/ 
Vilaseca núm. 34)

32a Festa del barri del Sector Nord

Setmana del medi ambient
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SOPAR POPULAR AMB SORTEIG 
DE REGALS DURANT EL SOPAR
Compra els tiquets de manera 
anticipada al 669714532, si en 
queden, el mateix dia també es 
vendran. 
· a les 21.00 h
Lloc: c/ Vilaseca cantonada 
c/ Pont 

BALL DE NIT a càrrec del grup 
musical PEP I Mª JOSE TRIO 
· a les 23.00 h
Lloc: c/ Vilaseca cantonada 
c/ Pont 

DIUMENGE 5 DE JUNY

MOSTRA DE DANSES
· a partir de les 11.00 h
Lloc: c/ Vilaseca cantonada 
c/ Pont 

Nota: En cas de pluja els actes es 
faran a la Sala de Cultura de Cal 
Gallifa.
Organitza: Societat Coral, Cultural 
i Recreativa La Verbena.

ACTUACIÓ DEL GRUP ARTÍSTIC 
LES OLIVERES
· a les 18.00 h 
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Associació de Gent Gran 
Les Oliveres.

DISSABTE 4 DE JUNY

CONCURS DE DIBUIX
Recollida de làmines i inscripcions:
· de les 10.00 a les 11.00 h
Lliurament dels dibuixos:
· abans de les 13.00 h
Lloc: Local de la Verbena 
(c/ Vilaseca núm. 34)

ESPECTACLE FAMILIAR: DE 
VIATGE!
Concert espectacle per cantar i 
ballar tot recorrent el món amb 
cançons populars d’un munt de 
països. 
· a les 17.00 h
Lloc: c/ Vilaseca, Plaça de la 
Igualtat

LLIURAMENT DE PREMIS 
I REGALS a les persones 
participants del concurs de 
dibuix. 
· a les 18.00 h 
Lloc: c/ Vilaseca, Plaça de la 
Igualtat

HOMENATGE PER LES PERSONES 
MÉS GRANS DEL BARRI
Actuació de PEP I MARIA JOSÉ 
TRIO. 
· a les 18.30 h
Lloc: c/ Vilaseca cantonada 
c/ Pont 
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DISSABTE 11 DE JUNY

 “FRASCO” CAMINEM PER TU. 
17a caminada del barri.
· a les 8.30 h

PUJA, SALTA I GAUDEIX AMB ELS 
TOBOGANS INFLABLES 
· de les 17.00 a les 20.00 h

GRAN XOCOLATADA POPULAR. 
S’ha de portar el got o la tassa.
· a les 18.30 h

LLUÏT BALL DE NIT amb Vives Veus
· a les 23.00 h

VESPRADA TENÍSTICA
Inscripcions gratuïtes a: 
clubtennisvilatorrada@gmail.com 
· de les 17.30 a les 23.30 h
Lloc: Pistes de Tennis de Sant 
Joan de Vilatorrada
Organitza: Club Tennis Vilatorrada

DIUMENGE 12 DE JUNY

GRAN BOTIFARRADA i vine a 
ballar amb Alberto Paulo.
· a partir de les 19.00 h

Nota: Tots els actes dels dies 11 i 
12 de juny es realitzaran al carrer 
Costa Rodona i Tarragona però, 
en cas de pluja, es faran a la Pista 
Coberta de la Zona Esportiva o a 
la Sala de Cultura Cal Gallifa.  
Organitza: Comissió de Festes del 
Sector Costa Rodona

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Pot participar a aquest concurs 
tothom qui ho desitgi. Les mides 
de les teles han de ser entre 15F 
(mínim) i 30F (màxim) i es poden fer 
amb qualsevol procediment. Pinta 
sobre l’indret que més t’agradi de 
Sant Joan de Vilatorrada!
· Segellat de teles: dies 11 i 12 de 
juny, de les 8.00 a les 10.00 h  i de 
les 14.00 a les 15.00 h 
· Entrega obres: dia 12 de juny a 
les 14.00  h  
Lloc: Recollida d’obres al vestíbul 
de la Sala de Cultura de Cal Gallifa 
(Passeig Gallifa, 1)
Organitza: Amics de les Arts 
Plàstiques de Sant Joan de 
Vilatorrada

40a Festa del barri del Sector 
Costa Rodona
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DIMECRES 15 DE JUNY

BIBLIOPLAY
Durant tot l’estiu, aneu a jugar a la 
Biblioteca. A la zona de Biblioplay 
podreu trobar un munt de jocs 
de taula tant per grans com per 
petits. Des dels més clàssics com 
el parxís fins els més nous com el 
Virus, el Fruiter o el Ciudadelas.
Podreu jugar tota la tarda amb la 
família o amistats a les taules que 
hem preparat, o bé us els podeu 
emportar en préstec!
· Del 15 de juny al 2 de setembre, 
de dilluns a dijous de les 16.00 a 
les 20.30 h i dijous i divendres de 
9.30 a 14.00 h
De l’1 al 15 d’agost estarà tancat 
per vacances.
Lloc: 2 espais, Sala Infantil Alba 
Sellarès i Sala d’Adults de la 
Biblioteca Cal Gallifa
Organitza: Biblioteca Cal Gallifa

LOTS D’ESTIU SORPRESA
A la Biblioteca hi trobareu bosses 
plenes de sorpreses! Noveŀles, 
revistes, cinema, música, còmics... 
per a públic adult i infantil. Aquest 
any hi ha l’opció de personalitzar 
el lot al gust de cadascú!
· Del 15 de juny al 15 de setembre, 
de dilluns a dijous de les 16.00 a 
les 20.30 h i dijous i divendres de 
9.30 a 14.00 h
De l’1 al 15 d’agost estarà tancat 
per vacances.
Organitza: Biblioteca Cal Gallifa

BINGO DE LECTURA
Adaptació del mític joc d’atzar en 
forma de repte de lectura. El repte 
més dinàmic i divertit que es juga 
amb cartrons de Bingo!
Vine a recollir el teu cartró i 
aconsegueix fer línia o bingo 
llegint llibres. Participaràs en un 
sorteig que es farà a finals d’any 
amb un munt de premis!
· Del 15 de juny al 31 de 
desembre, de dilluns a dijous de 
les 16.00 a les 20.30 h i dijous i 
divendres de 9.30 a 14.00 h
De l’1 al 15 d’agost estarà tancat 
per vacances.
Organitza: Biblioteca Cal Gallifa
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DILLUNS 20 DE JUNY

OBERTURA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL
El tancament de la Piscina 
Municipal serà el diumenge 11 de 
setembre.
· de les 10.30 a les 20.30 h 
Organitza: Regidoria d’Esports

DIMECRES 22 DE JUNY

VISITA GUIADA PER SANT JOAN 
DE VILATORRADA 
T’oferim un recorregut urbà pels 
llocs més singulars de la història 
de Sant Joan de Vilatorrada. Un 
viatge a través dels elements 
configuratius de la identitat del 
nostre poble de la ma de Marc 
Vilarmau. Un viatge en el passat 
per comprendre el present.
Acabarem amb un tast de vi i 
producte local.
Inscripcions: 
Per dubtes: 93 876 42 40

· de les 20.00 a 22.00 h
Lloc de sortida i arribada des del 
carrer Vilaseca (davant de Cal 
Gallifa) 
Organitza: Regidoria de Turisme

CONSTRUCCIÓ DE LA FOGUERA 
DE SANT JOAN 
Ajuda a construir la Foguera per 
cremar durant la nit de Sant Joan. 
Us animem a coŀlaborar!
Porteu fustes, mobles i trastos 
vells! Del 20 al 22 de juny cal que 
es portin els materials a cremar 
(només cartrons i fustes)
Lloc: Solar situat entre els carrers 
Flors Sirera i Sant Valentí (davant 
de la Plaça de la Solidaritat)
Organitza: Regidoria de Cultura 

DIJOUS 23 DE JUNY

EXPOSICIÓ ACTIVITATS MANUALS 
I ARTÍSTIQUES 
Del 23 al 30 de juny (24 i 25 tancat)
· de les 10.00 a les 12.00 h (del 23 
al 30 de juny)
· de les 17.00 a les 19.00 h (només 
28 i 30 de juny)
Lloc: Casal de Gent Gran de St. Joan de 
Vilatorrada
Organitza: Casal de Gent Gran de St. 
Joan de Vilatorrada amb la coŀlaboració 
l’Associació Les Oliveres.
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DIJOUS 23 DE JUNY

EXPOSICIÓ CONCURS PINTURA 
RÀPIDA
· 23, 24, 25 i 26 de les 11.00 a les 
14.00 h
· Dia 24 a les 13.00 h lliurament 
de premis
Lloc: Vestíbul de la Sala de Cultura de 
Cal Gallifa
Organitza: Amics de les Arts 
Plàstiques de St. Joan de Vilatorrada
PREGÓ DE FESTA MAJOR
· Abans de començar el Concert de 
tarda (sobre les 19.00 h)
Lloc: Plaça Major
CONCERT DE TARDA 
A càrrec de l’ORQUESTRA  GIRASOL
· a les 19.30 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Regidoria de Cultura 
CERCATASQUES
Cercavila pels carrers del poble amb 
l’acompanyament de la Xaranga 
ZeBRASS. 
· de les 20.00 a les 21.30 h
Lloc: Inici des del c/ Vilaseca (Pati de 
la Ludoteca) 
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup.
CARAVANA DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ  i  FOGUERA DE SANT JOAN 
2022
La Flama del Canigó és la festa 
popular d’encesa dels Focs de Sant 
Joan dels Països Catalans per festejar 
la nit més curta de l’any, el solstici 
d’estiu.

La matinada del 22 al 23 de juny la 
Flama del Canigó es renova al cim 
d’aquesta muntanya del Pirineu 
català i centenars de voluntaris 
la distribueixen arreu dels Països 
Catalans. 

Arribada de la Flama del Canigó: 
aproximadament a les 20.30 h a 
l’entrada del poble pel c/ Manresa.
Amb relleus es durà la Flama del 
Canigó pels carrers de Sant Joan fins 
a la foguera. Les diverses entitats 
s’aniran incorporant durant el 
recorregut.

Recorregut: c/ Manresa, c/ Major, 
Plaça de la Pau, c/ del Pont, c/ 
Vilaseca, c/ Mercè Rodoreda i Plaça 
de la Igualtat.
Les entitats que vulguin participar, 
poden enviar un mail a  
santjoan-v@assemblea.cat 

Organitza: Assemblea Nacional 
Catalana (Sant Joan de Vilatorrada i 
Sant Martí de Torroella)

BOTIFARRADA POPULAR
· de les 21.30 a les 22.30 h
Lloc: Passeig del Riu 
Organitza: Associació Vilatorrats 
Grup

Festa grossa de Sant Joan de Vilatorrada
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LECTURA DEL MANIFEST i
ENCESA DE LA FOGUERA 
La Flama del Canigó encendrà la 
foguera de Sant Joan, situada al 
davant de la Plaça de la Solidaritat.
· a les 22.00 h
Lloc: Solar situat entre els carrers 
Flors Sirera i Sant Valentí (davant de 
la Plaça de la Solidaritat)

EL QUINTO CARAJILLO
La Rumba més santjoanera torna per 
Festa Major!
· de les 23.00 a les 00.30 h
Lloc: Passeig del Riu
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup

BALL DE REVETLLA
Ball popular i obert a tothom amb 
l’ORQUESTRA GIRASOL.
· a les 00.00 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Regidoria de Cultura 
Al carrer Major hi haurà servei de bar 
a càrrec del Bar del Parc Catalunya.
TAPEO SOUND SISTEM
Concert de versions.
· de la 1.00 a les 2.30 h 
Lloc: Passeig del Riu 
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup

GAMI DJ
· de les 3.00 a les 5.00 h 
Lloc: Passeig del Riu
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup

DIVENDRES 24 DE JUNY

CONCERT DE TARDA 
A càrrec de l’ORQUESTRA ROSALEDA
· a les 19.30 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Regidoria de Cultura 

UNA NIT AMB EL MAG LARI,  A SANT 
JOAN DE VILATORRADA
Aquest any podreu gaudir d’un 
espectacle a càrrec del Mag Lari. 
Per acabar, la màgia ens permetrà 
gaudir d’un piromusical coordinat amb 
músiques curosament seleccionades.
· quan es faci de nit 
(sobre les 22.00 h)
Lloc: Parc Catalunya (zona de la 
gespa)
Organitza: Regidoria de Cultura 

BALL DE NIT amb l’ORQUESTRA 
ROSALEDA
· quan acabi el piromusical (pels 
volts de les 23.45 h)
Lloc: Plaça Major
Organitza: Regidoria de Cultura 

CONCERT NIÑO REMEDIO Y SUS 
COMPADRES
· de les 00.00 a la 1.30 h
Lloc: Passeig del Riu
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup.

MON DJ
· de les 2.00 a les 3.30 h
Lloc: Passeig del Riu
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup.

Festa grossa de Sant Joan de Vilatorrada
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DISSABTE 25 DE JUNY

INICIACIÓ AL QUIDDITCH
Vine a conèixer el quidditch! Si tens 
ganes d’aprendre a jugar-hi, no ho 
dubtis. Vine amb roba d’esport, aigua 
i moltes ganes de passar-ho bé! 
Activitat a partir de 16 anys.
· de les 10.00 a les 12.00 h
Lloc: Camp de futbol municipal de 
Sant Joan de Vilatorrada
Organitza: Bocs Folls Quidditch

CONTA CONTES – LA PETITA PETRA
Conte explicat per la seva autora Eva 
Ferrer.
· a les 11.30 h
Llibreria “El Racó de les paraules”
Organitza: Llibreria “El Racó de les 
paraules”

Del 23 al 25 exposició de Gegants a 
la Sala de Cultura de Cal Gallifa

LA VESPRADA DELS 40
Aquest any els nostres gegants fan 40 
anys i hem preparat un seguit d’actes 
per tal de celebrar-ho de valent.

• PLANTADA DE GEGANTS:
· a les 18.30 h
Lloc: a l’exterior de Cal Gallifa

• CERCAVILA:
· a les 19.00 h
Lloc: sortida des de Cal Gallifa

• MOSTRA DE BALLS:
·  a les 20.00 h
Lloc: Plaça Major
Per sopar hi haurà entrepans (botifarra, 
llom o entrepans freds). Es recomana 
comprar el tiquet anticipat per 5,00 
€ (entrepà+beguda) al Bar del Parc 
Catalunya, tot i que el mateix dia també 
en vendran.

• MOSTRA DE CORREFOC amb 
Xàldiga:
· a les 22.00 h
Lloc: c/ Vilaseca al davant de Cal 
Gallifa

I seguidament, ACTUACIÓ DE LO PAU 
DE PONTS:
Lloc: Plaça Major
Organitza: Tots els actes de la 
vesprada dels 40 s’han organitzat des 
de la Regidoria de Cultura i la colla 
gegantera de l’SCCR La Verbena.
Coŀlaboració especial: Geganters de 
Manresa, Cavallets de Sant Jordi de 
Manresa, Xàldiga Taller de Festes i la 
Banda del Gínjol.

Festa grossa de Sant Joan de Vilatorrada
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DIUMENGE 26 DE JUNY

TORNEIGS D’ESCACS DE FESTA 
MAJOR
-  Torneig de ràpides 
-  Torneig sub14 
· a partir de les 9.00 h
Lloc: A determinar. Per a més 
informació consultar a www.
cesantjoan.cat
Organitza: Club d’Escacs Sant Joan

Durant tot el mes de juny, el Club 
Escacs Sant Joan ofereix classes 
gratuïtes d’escacs a escolars (al c/ 
Alzines, 20)

FESTIVAL DE HIP-HOP
Vine i segur que no et quedaràs 
indiferent! 
Donatiu: 12 € venda a l’Escola Altrax 
al c/ Sant Martí, 22.
· a les 18 h
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Altrax Dance Estudio
Coŀlabora: Associació Alegria

DIMARTS 28 DE JUNY

EXPOSICIÓ “DINS EL BOSC” produïda 
per Tantàgora. Aquesta instaŀlació 
proposa un joc de recerca de 
personatges de tradició oral dins una 
iŀlustració d’un bosc. Per a jugar-hi 
hi ha 4 postals que conviden a trobar 
els personatges indicats. Cada una 
de les postals proposa trobar un grup 
de personatges diferents, ho voleu 
provar?

· Del 28 de juny al 22 de juliol, de 
dilluns a dijous de les 16.00 a les 
20.30 h i dijous i divendres de 9.30 a 
14.00 h
De l’1 al 15 d’agost estarà tancat per 
vacances.
Organitza: Biblioteca Cal Gallifa

DIJOUS 30 DE JUNY

TARDA D’ESPECTACLE AMB 
SARDANES, BALLS EN LÍNIA I 
VESTITS DE PAPER.
· a les 18.00 h
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Associació de Gent Gran 
Les Oliveres. 

DIVENDRES 1 DE JULIOL

KARAOKE POPULAR
Totes les cançons que vulguis cantar 
al teu abast. Pantalla gegant.
· a partir de les 22.00 h

A continuació DJ GAMI oferirà cançons 
ballables i bon ambient.

41a Festa del barri del
Sector Llobet
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DISSABTE 2 DE JULIOL

MATINAL AQUÀTICA AL PARC 
LLOBET
Música, piscines, tobogan d’aigua i 
canó d’espuma per despertar el dia 
amb alegria. Vine amb roba de bany, 
sabates d’aigua, tovallola, ulleres 
d’aigua i roba de recanvi.
· de les 11.30 a les 14.00 h

XOCOLATADA POPULAR
Xocolata i coca (porta el teu got) 
· de les 16.00 a les 17.00 h

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA I 
BALL a càrrec del Gimnàs I Fenoy. 
Al finalitzar l’acte queda’t a sopar 
amb entrepans i “montaditos”! 
· a partir de les 19.00 h

Ball de Festa Major amb
l’ Orquestra CRISTAL. 
Gran ball de Festa Major dinamitzat 
per l’Orquestra Cristal.
· de les 22.00 a les 2.00 h

DIUMENGE 3 JULIOL

DONACIÓ SOLIDÀRIA DE SANG
· de les 10.00 a les 14.00 h
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Banc de Sang i Teixits i 
Regidoria de Salut.

DIUMENGE 3 JULIOL

Tradicional PARTIT DE FUTBOL 
SOLTERS/ES CONTRA CASATS/
DES
A partir dels 15 anys. Al finalitzar hi 
haurà vermut per a les persones que 
participin.
· de les 11.00 a les 14.00 h
Lloc: Camp de futbol del Parc Llobet

BOTIFARRADA POPULAR I 
ESPECTACLE DE CLOENDA
· de les 19.00 a les 21.00 h
Nota: Els actes dels dies 1, 2 i 3 de 
juliol, es duran a terme al Parc Llobet. 
En cas de pluja es faran a la Sala de 
Cultura de Cal Gallifa.
Organitza: Associació de Festes del 
Sector Llobet

DIMECRES 

6 I 27 DE JULIOL

FESTES AQUÀTIQUES
Inflables a la Piscina. El dimecres 27 
de juliol es farà l’entrega de medalles 
a totes les persones participants 
als diferents cursets de la Piscina 
Municipal. 
· per la tarda
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d’Esports

DISSABTE 9 DE JULIOL

FESTIVAL DE PLAYBACK
Festival de Playback a càrrec del Grup 
Artístic Amics per Sempre.
· de les 17.30 a les 19.30 h
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Grup Artístic Amics per 
Sempre
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DIUMENGE 10 DE JULIOL

MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
29è aniversari. Venda de marxandatge 
en benefici de la jornada, guardiola 
de donatius i un carril reservat per 
sumar metres nedant per l’esclerosi 
múltiple.
· Tot el dia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Fundació Esclerosi 
Múltiple amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada

DISSABTE 16 DE JULIOL

15è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA BON ROTLLO
Vine a gaudir d’una botifarrada, d’un 
concert i una ballada de sardanes per 
celebrar l’aniversari de l’entitat.
· a partir de les 20.00 h
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Organitza: Associació Sardanista Bon 
Rotllo
VESPRES A L’ERA
Cicle d’actuacions musicals de 
petit format a l’Era del Mas Llobet. 
Pròximament tota la informació a les 
xarxes @ajsantjoan i @vilatorratsgrup
Els divendres 8, 15 i 22 de juliol
· de les 20.00 a la 01.00 h
Lloc: Era del Mas Llobet
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Vilatorrats Grup 

TASTET DE MOVIMENT
Durant el mes de juliol.
Estigueu atents a:
 www.santjoanvilatorrada.cat 
o xarxes socials.

AGRAÏMENTS

L’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada agraeix la participació 
del públic assistent als actes i d’una 
manera especial a les entitats, 
coŀlectius i voluntariat que amb el 
seu esforç fan possible l’organització 
d’aquesta festa.
La Festa Major de Sant 
Joan de Vilatorrada 
està en part finançada 
per la Diputació de 
Barcelona.
Ràdio Sant Joan 
(107.9FM) farà un seguiment i 
la retransmissió dels actes més 
importants de la Festa Major de Sant 
Joan.
Portada:  La portada del programa i 
els dibuixos que hi apareixen són de 
la dissenyadora Silvia Barrios.
Programa: El número de dipòsit legal 
del programa de Festa Major de l’any 
2022 és: B 8598-2022.
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