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És el primer Roser normal que visc
com a alcaldessa de Vallbona.
El Roser... la nostra festa gran, la que ens fa sortir a totes i tots al
carrer, a viure la festa, a fer poble, a retrobar-nos amb veïnes que fa
temps que no veiem o que ja no viuen a Vallbona, però que cada
Roser ens acabem trobant a la plaça.
Quan penso en el Roser només em vénen al cap bons records. Des
de petita l'he viscut molt, a casa ens la van fer gaudir i sentir. Recordo
els dilluns després de dinar i del llevant de taula a casa la iaia, trèiem
les cadires a la plaça per guardar lloc a les grans de la família per
poder veure el treure ball des de primera fila, i nosaltres, les petites,
assegudes a terra a la plaça, la nostra plaça de terra, on esperàvem
emocionades l'entrada per les escales de les Roseres i els Pabordes
i de seguida comentàvem els vestits i imaginàvem quin voldríem per
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a nosaltres. Amb els anys, vaig ser Rosera i vaig gaudir com mai la
festa i des d'aleshores sentir els acords del Ball Pla em posen la pell
de gallina.
Desitjo que gaudiu com mai de la nostra festa, als que la porteu dins
des de sempre i també a les noves veïnes i veïns que la coneixeu de
poc, que interaccioneu, que us socialitzeu, que feu poble, que
participeu dels actes,... en definitiva que la disfruteu!
Molt bones festes del Roser a tothom!
Meritxell Baqué
Alcaldessa

del

2 al 5

a LES PISTES DE PADEL DEL C/ del Pèlag Roquer

II TORNEIG DE PÀDEL FESTES DEL ROSER

JUNY

divendres

JUNY

Incripcions al 616 072 616. Trofeu per les persones ﬁnalistes
Preus: 25€ (1 categoria) - 12€ (2 categoria) (programa a part)

3

a les 18h a CAL PONS / C/ Major, 55

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURES de JAUME
LLUCIÀ CAMPOY (aforament limitat)
Horaris: Divendres dia 3 de 18 a 20h
Dissabte 4 i diumenge 5 d'11 a 13 i de 18 a 2 h.

a les 18:30h a la Sala Polivalent Jaume Calveras

CONFERÈNCIA "Conﬂictivitat social a la Catalunya del barroc:
Bruixes, bandolers i la lluita quotidiana"

a les 19:30h a la Sala d'Exposicions

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ROSER 2022. Mostra de tallers:

puntes de coixí, patchwork, restauració del moble, ceràmica i
decoupage:
Exposició Noemi Borràs “Uncertainty”
Horaris: Dissabte de 19 a 20h Diumenge: de 12 a 13:30 i de 19 a 20h
Dilluns: de 19:30 a 20:30h

tot seguit
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE CARTELLS DEL ROSER 2022

a les 22h davant de Cal Simón
Sortida del CORREFOC. A càrrec dels DIABLES DE VALLBONA.
DJ’S URTICA SOUND

Recorregut: C/ Nou, Plaça de l’Església, C/ Major, Sant Bartomeu, Nou i Reguerot.

dissabte

4

Final amb CASTELL DE FOCS al Camp de futbol.

tot seguit

A la terrassa del bar Kala Piscina

SESSIÓ DE MÚSICA AMB EL DJ’S URTICA SOUND

a les 9h sortida des de la plaça de l’Església

CAMINADA POPULAR A LES BARRAQUES DE PEDRA SECA
DEL SOLDÓ (Ruta circular - programa a part)
Hi haurà esmorzar per a tothom a l’arribada. Inscripcions a
l’Ajuntament

JUNY

a les 9:30h al camp de la petanca (C/ del Pèlag Roquer)

CAMPIONAT LOCAL DE BOTXES “V TORNEIG JUAN GARCIA”

HO PETA STREET BAND

Programa: 9:30 h: esmorzar per a tots els participants
10:30 h: Composició de tripletes.

(Normes de 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 del nombre de jugadors es podrà fer
més d'un grup. En aquest cas les dues tripletes millor 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 12h a la Sala Polivalent Jaume Calveras

ACTUACIÓ INFANTIL: FACTOR K

KARAOKES BAND

Hi haurà servei de bar a càrrec de l'AFA de l’Escola Josep Masclans.

a les 18h a l’Església de Sant Bartomeu

CONCERT a càrrec de la CORAL ARA I AQUI de Vallbona d’Anoia
i CORAL NOVES VEUS de Capellades.
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a les 19:30h Inici a l'Ateneu Popular

ETERNS

CERCATASQUES amb la txaranga “HO PETA STREET BAND”
a les 21:30h Al camp de fútbol

JUANTXO SKALARI
I LA RUDE BAND

SOPAR DE FESTA zona food-trucks.

diumenge

JUNY

5

a les 23h al Pavello del Poliesportiu

CONCERT amb: KARAOKES BAND, ETERNS i JUANTXO SKALARI
I LA RUDE BAND.

de 10 a 15h C/ Nou i PlAÇA de l’Església

FIRA DE LA GARLANDA Mostra d’arts i oﬁcis de la Vallbona del
segle XVI. Recreació històrica teatralitzada: “Muiren, muiren los
traïdors. Montserrat Poch, bandoler i saltejador de camins”.
"La Vallbona Moderna: el camí Ral, hostalers, vidries i bandolers",
exposició fotogràﬁca. Degustació cervesa artesana: Subversiva
de Vallbona d’Anoia. Zona de menjars i vermut.

D’11 a 13h sortida des de les escales de l’Església

VISITES GUIADES A “VALLBONA, PARADA I FONDA”

Cada hora, visites guiades per conèixer el pas del Camí Ral per Vallbona
d’Anoia amb els seus antics hostals. Visites gratuïtes amb reserva el mateix
dia a la Plaça.

a les 17:30h aL CASAL d’avis

BINGO ESPECIAL Festes del Roser.
a les 19h a la plaça de l’Església

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "PETITA HISTÒRIA DE VALLBONA
D'ANOIA". A càrrec de l’il·lustradora PILARIN BAYÉS i l’autor JAUME
BORRÀS MARTÍ.
Entregant la butlleta que us ha estat lliurada al vostre domicili, en podreu obtenir
un exemplar gratuït.

a les 22h a la Sala Polivalent Jaume Calveras

TEATRE amb el GRUP DE TEATRE DE VALLBONA amb l’obra: “El Cafè

del centre”. Un dia qualsevol a primera hora del matí, "El Cafè del
Centre" un bar de poble que espera l'arribada de "El Foraster" de
TV3, obre la seva porta donant pas a diverses històries que transcorren
al llarg de la jornada creant tot un seguit de situacions còmiques i
d'embolic. Amb trama emocional inclosa, no absenta de traïcions i
enganys. El visionat de la gravació de "El Foraster", que es farà en
el mateix Cafè, serà, però, el detonant per a un ﬁnal imprevist.
Toni: Jaume Borràs, Anna: Mercè Vera, Arnau: Pere Planella, Bartomeu: Jordi Puiggròs,
Fulgenci: Patrici Badía, Carlota: Antònia Corral, Doloretes: Sheila Poch, Robert:
Patrici Badía, Maruja: Antònia Corral, Jessica: Júlia Cobo, Armando: Jacob Fekkak,
Pakistanès: Patrici Badía, Pastor: Pere Planella, Amant: Sheila Poch, Corneli: Jordi
Puiggròs, Presentador: Tadeo Ayala. Sra. Sanchis: Júlia Cobo. Extres: Maria
Martínez i Martina Azcon. Traspunt: Emi Corral. Vídeo i edició: Oriol Palací i Edu
Peña. Maquillatge: Grup de teatre. Direcció: Rosa Poch.

dilluns

JUNY
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a les 11 h

RECOLLIDA DE LES ADMINISTRADORES

a continuació

MISSA SOLEMNE i PROCESSÓ
a les 14:30h

TRADICIONAL LLEVANT DE TAULA. On les Roseres i els pabordes
passen per les cases amb les almorratxes de colònia.

a les 18:30h a la plaça de l’Església
TRADICIONAL TREURE BALL. On es farà el traspàs de bacines que
suposa el relleu de les Roseres i Administradores.

en acabar
Ballada de SARDANES.

a les 22h 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)

dimarts

JUNY

7

DIA DEL GOS

a les 17:30h a la Sala Polivalent Jaume Calveras

CINEMA

amb la pel·licula "MI DULCE GEISHA" de Shirley Maclaine i Yves
Montand.
Organitza: Casal de la Gent Gran
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DE LA
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administradores

SORTINTS

MARE DE DÉU

Carmen Cortés Tarazaga, representada per Carme Uri Foz
Eulàlia Codina Gomis

2022

ENTRANTS

DEL ROSER

Isabel Vilarrubí Ortí, representada per Gemma Poch Vilarrubí
Montse Puiggròs Font, representada per Lourdes Saumell Vallès

Roseres i Pabordes

SORTINTS

Marta Parejo Uri
Pau Ter Cabrerizo
Paula Pastor Villagrasa
Marc Lasa Saumel

ENTRANTS

Anais Uceda Morón
Adrià Lucena Sorolla
Maria Boladeras Catalán
Albert Cano Borràs

mestre de cerimònies
Santi Masmiquel Pallarès

LES GARLANDES són cedides per FAYME2, S.L.
ELS RAMS són gentilesa de FARGUELL GROUP.

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 vehicles.

parlem
DE LA

FESTA

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
Els trams del C/ Nou, Major, Cabanyal, Trull, Balmes i Sant Bartomeu
ocupats per la Fira de la Garlanda, estaran tancats a la circulació i
tampoc s’hi podra aparcar.
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.
Moltes gràcies!
25

DISSENY DEL CARTELL

AINA MUELAS ARANDA és la guanyadora del concurs de cartells
2022 convocat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Vallbona d'Anoia.
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, Puntes de coixí, Fang,
Manualitats, Decoupage, Restauració, Botiguers, Grup de Puntaires,
Entitats i Grups participants en la Mostra, Diables de Vallbona, Jovent
de Vallbona, Casal de la Gent Gran, AFA Escola Josep Masclans,
Grup de Teatre, Tabalers de Vallbona, Confraria de la Mare de Déu del
Roser, Administradores, Roseres, Pabordes, Mestre de Cerimònies,
Mossèn Carles, i a tots els Vallbonencs i Vallbonenques per la seva
assistència als actes que s'han organitzat.

actes
religiosos

Una cordial salutació a tots els veïns i veïnes de Vallbona
d'Anoia, i expressar el meu desig per compartir i poder-nos saludar en

PARRÒQUIA

les Festes del Roser d'enguany. Amb aquesta salutació deixeu-me
compartir tres idees.

SANT
BARTOMEU

La primera està relacionada per la vinculació del Roser amb la festa de
Pentecosta el diumenge anterior. Celebrem com el Déu – Esperit Sant
aboca doncs sobre tothom. Això és una invitació a què cadascú de
nosaltres pensem què podem aportar, per tal que al nostre poble sigui
un lloc de convivència, i on allò comunitari tingui protagonisme.

DE

La segona idea ve il·luminada pel Llevant de Taula, on les Roseres i els
Pabordes entraran a les cases del nostre poble. Quina imatge més maca.
Cases obertes, famílies obertes, amistats obertes, persones obertes.
Aquí hi ha una profunda tensió entre les arrels, tenir cura d'allò que
ens dona identitat, amb la incorporació d'altres persones a aquesta
identitat, oferint-la, presentant-la, explicant-la, fins al punt que l'altre
lliurement se la vulgui fer seva.
I finalment la Garlanda. Que aquestes Festes del Roser ens facin
comprometre per tal que tothom tingui pa, pa per viure; que no li manqui
a ningú un sostre, un treball i una terra. Ajudem-nos a donar sentit a
les nostres vides.
Que la Mare de Déu continuï tenint cura d'aquest poble de Vallbona
d'Anoia.
En nom propi, i de l'Associació de la Mare de Déu del Roser... Visca les
Festes del Roser!!!
Carles Muñiz Pérez, prevere
Rector de la Parròquia de Sant Bartomeu de Vallbona d'Anoia

diumenge

5

dilluns

6

JUNY

JUNY

a les 10 h

EUCARISTIA de Pentacosta.

a les 11 h

TRASPÀS DE L'ADMINISTRACIÓ.
tot seguit

OFICI SOLEMNE, a l'església parroquial.
En acabar l'Oﬁci, PROCESSÓ amb la Mare de Déu del Roser,
pels carrers del centre de Vallbona.

salutació
entitats
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Bon dia, som la Roser i el Bartomeu, gegants de Vallbona d'Anoia.

Feia molts dies que us dèiem res, de fet quasi mai tenim altra notícia que parlar de
les nostres xacres, cada dia més grosses.
Però aquest any no va així. Ja fa dies vam rebre la visita dels infants de l'Escola Josep
Masclans de Vallbona, que ens van omplir de joia i felicitat, que en el nostre estat
encara puguem despertar il·lusió, ens dona molta alegria.
Vam veure els dibuixos nostres que havien fet les nenes i nens de l'escola i ens van
explicar els projectes que tenien.
Volen fer un gegantó a la seva mida per portar-lo pels carrers de Vallbona i d'altres
llocs, és clar. Diu que pensen en la figura del Sr. Masclans, quin gran orgull seria per
ell saber que un gegantó que el representa és portat per alumnes de l'escola.
És una idea fantàstica.
Però les notícies no s'acaben aquí, l'Ajuntament té el projecte de restaurar-nos en el
marc d'un procés participatiu.
I col·locar-nos, un cop restaurats, en un lloc adient, per deixar de patir com ara.
Com que tothom sap que som vells i pesats, només quedarem per ser visitats i, una
nova parella de gegants, joves i lleugers, es construirà per poder córrer pels carrers i
places de Vallbona i d'arreu.
S'obrirà un procés participatiu per tal de triar noms i personatges.
Ja veieu que aquest Roser porta moltes noves.
Plens d'il·lusió, volem desitjar-vos un molt bon Roser. Visca els Gegants de Vallbona!!!
Gegants de Vallbona – Roser 2022

Quin color té l'alegria?

Jo diria,
el de taronja madura,
el de ginesta florida,
el de rosella del blat…
amb olor fresca d'espígol,
d’aufàbrega i clavells dobles…
i gust, com de ceba tendra,
de raïm, de brot de menta
i rom amb sucre cremat.
JOANA RASPALL
L'AFA de l'escola Josep Masclans us desitja Bones Festes del Roser

Tornen les Festes del Roser, i sembla que de mica en mica anem recuperant la
normalitat perduda.
Per això, dels del Casal, volem amb la nostra humil participació, col·laborar que la
diada d'aquest any sigui plenament reeixida.
Ho farem amb il·lusió i sobretot empenta, amb dues de les activitats que fan participar
als nostres associats i amics com són el Bingo i el Cinema.
Dos dels titulars que defineixen la nostra activitat són: "El Casal és Viu" i "El Casal és
de Tots" per això convidem als nostres vilatans a participar i compartir la joia de la Festa.
Bones Festes del Roser 2022.
Casal de la Gent Gran de Vallbona d'Anoia

BONES FESTES A TOTHOM!
ANC Vallbona d’Anoia

La Penya Blaugrana de Vallbona d'Anoia (PBVA)
us desitja unes bones Festes del Roser.
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El Roser ha tornat amb un aire de certa normalitat, feia dos anys
que no podíem viure amb plenitud la nostra estimada festa.

La Coral «Ara i Aquí» ens volem sumar a la celebració de la millor manera que ho
sabem fer, cantant.
El dissabte dia quatre tenim previst de fer un concert juntament amb la coral «Noves
Veus» de Capellades a l'església parroquial.
No fa massa dies que assagem, però intentarem, que sigui el més digne possible.
I el dilluns, dia del Roser, cantarem els Goigs a la Mare de Déu, com cada any, després
de l'ofici solemne, acompanyats per l'orquestra.
Durant aquest temps de pandèmia hi ha hagut canvis a la coral, gent que ha marxat
per causes de salut o, per sempre, com el nostre estimat company Narciso, però
d'altres han entrat i la vida continua.
No cal dir que tenim les portes obertes a tothom que li agradi i vulgui cantar, els
assajos són cada dimecres a la sala Jaume Calveras, a les 9 del vespre, només cal
que porteu il·lusió i ganes de compartir la bellesa del cant coral.
Us esperem.
Que tingueu tots una bona festa del Roser!!!
Coral ARA I AQUÍ Vallbona

El Jovent de Vallbona

us desitgem unes bones i participatives festes del Roser.
Us esperem a la 42a Setmana de la Joventut.

"Vivim dies estranys, complicats, difícils... però també il·lusionants.

Com il·lusionant és el nostre Roser, que arriba com cada any, puntual a la seva cita
per a tots aquells que el vulguin gaudir. Som-hi, doncs, anem a cruspir-nos-el lentament,
voraçment, sense deixar-ne ni les engrunes.
Que passeu una bona Festa del Roser!"
Col·lectiu Camí Ral

Des de RKVallbona us desitgem unes bones festes del Roser!!
No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu!

Des de el grup de Teatre

volem desitjar-vos a tots unes bones festes del Rosr.
Bon Roser!!
Grup de Teatre Vallbona

salutació
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Ja ha tornat el bon temps i, amb ell, Vallbona d’Anoia es prepara

per celebrar les Festes del Roser, enguany amb la il·lusió de recuperar la normalitat
que se’ns ha negat durant dos anys de pandèmia. Torna a sortir la cultura i la tradició
al carrer i dins les cases es comença a coure un sentiment de festa.
A l’Institut de Vallbona d’Anoia també anem recuperant la normalitat. Hem pogut
recuperar espais i treure mascaretes, i hem hagut de tornar-nos a conèixer per segona
vegada. Hem pogut recuperar les sortides, les convivències i els viatges de final de
curs. Hem rebut cinc delegacions europees a Vallbona d’Anoia a finals de maig per
tancar un projecte Erasmus+ molt tocat per la pandèmia però amb un gran final al
nostre institut.

Aviat tancarem un nou curs, i esperem fer-ho al costat de les famílies amb la festa
de final de curs, amb qui hem recuperat el contacte presencial fa molt poques setmanes.
I així acabarem un curs més i n’encetarem un altres ple nous reptes curriculars, debats
pedagògics, formacions digitals, impulsant el català, aprofundint en la vessant, artística,
internacional, personal i educativa que enriqueix l’alumnat de Vallbona d’Anoia, la
Pobla de Claramunt i Cabrera d’Anoia.
I mantenim viva la flama de poder veure aviat com quallen els esforços de l’Ajuntament
de Vallbona d’Anoia i el Departament d’Educació per concretar el projecte definitiu
de construcció del nou institut que fa 14 anys que somiem.
Amb tota l’estimació cap a les vallbonenques i vallbonencs, des de l’Institut de Vallbona
d’Anoia, l’equip directiu, l’equip docent, l’alumnat i el personal que hi treballa us
desitgem una bona i florida Festa del Roser 2022.

