UN ANY MÉS... ARRIBA LA FESTA!
Començat juliol i com a tastet i mentre esperem la FESTA
MAJOR de la ciutat, LES SANTES, a Rocafonda comença la
Festa.
Any rere any, la Festa Popular és possible gràcies a les persones,
entitats i comerços que han treballat de valent, colze a colze.
I la festa serà més FESTA com més hi participem els veïns i
veïnes del barri.

A les 8 del vespre, Plaça Rocafonda

PREGÓ DE LA FESTA POPULAR 2008
A càrrec de l’Alcalde de la Ciutat, en Joan
Antoni Baron. A més d’inaugurar la festa
un convidat d’excepció, serà una bona
oportunitat de conèixer directament per
part de la primera autoritat local les
transformacions que aviat gaudirem en
el nostre barri gràcies a la Llei de Barris.
A 2/4 de 9 del vespre, Plaça Rocafonda

Barri en transformació i en procés de millora gràcies al nostre
esforç i a les subvencions públiques que ens van concedir amb
la Llei de Barris i esperem començar a veure les seves actuacions
molt aviat, que d’això fa més d’un any i no es mou gaire cosa...

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GROS DE ROCAFONDA

No podem perdre més temps i cal actuar ja! millorant i creant
places i espais públics, facilitant l’accessibilitat als habitatges,
endreçant els carrers i desenvolupant programes socials que
enforteixin la cohesió social del nostre barri i del conjunt de la
ciutat.

Col·labora: Maira Ayuste i el seu equip, Il·lustradors de Mataró, Esperança Banet i
Llibre Viu.

Perquè la Festa surti d’allò més bé, perquè el barri millori com
volem i necessitem, només depèn de nosaltres, que sapiguem
actuar plegats, participant en tot allò que sigui necessari.
Aprofitem aquests dies per tornar a guanyar el carrer i omplirlo com mai de vida.
VISCA ROCAFONDA, VISCA LA NOSTRA FESTA!

Ara fa un any, per la festa popular del 2007 us vam convidar a participar per fer
textos i dibuixos que parlessin del nostre barri, i gràcies a la vostra col·laboració i
amb l’ajut indispensable de diversos il·lustradors d’arreu de la ciutat, i de l’Esperança
que ens ha fet el relligat del llibre, ara us el podem presentar a tot el barri. I com
no! Estem molt contents, ha quedat preciós. I esperem cada any fer-ne un de nou.

A 3/4 de 9 del vespre, Plaça Rocafonda

ACTUACIÓ DE TAI-TXÍ
Cloenda i demostració dels alumnes del curs de Tai-txí de l’Associació de Veïns. Un
any més gaudirem de la bellesa del moviment i ens ensenyaran el treball dut a
terme durant tot el curs, amb el recolzament del seu professor Braulio Porcel.
Esperem que us agradi!!!
Col·labora: AV Rocafonda- L’Esperança i Ciutat Jardí, El Dia i la Nit i CORATAMAGrup Serhs.

A 2/4 de 10 de la nit, Per diferents indrets de Rocafonda
CORREFOC amb la colla Basilisc i el Drac de Granollers
Recorregut: sortida Plaça Filipines, c/Equador, Avda. Perú, c/Músics Cassadó,
c/Mèxic, c/Colòmbia, c/República Dominicana i espetec final a la Plaça Rocafonda.
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Del 9 al 13 de juliol de 2008

espetec final

Actes de la Festa de Rocafonda - L’Esperança - Ciutat Jardí

INFORMACIONS GENERALS

DIMECRES 9

AGRAÏMENTS MOLT ESPECIALS:
A la Casa de la Música Popular pel so i el suport que ens han donat.
A les persones del Patronat Municipal de Cultura per tot el seu suport.
A les Escoles Públiques Germanes Bertomeu i Rocafonda, per oferir-nos amb generositat
els seus espais.
A la Lara Sánchez per la seva creativitat en el dibuix.
A Estampats Jam per col·laborar amb les samarretes.
A la gent de Clic Traç pel seu bon treball i paciència.

A les 8 del vespre, Sala Gran del Centre Cívic

DOCUMENTAL
“Alhucemas, ciudad de la espera”, realitzador Moukhtari Merzouk
Alhucema és una ciutat situada al Rif Central (Nord del Marroc), des d’on, fa tres
generacions, la immigració cap a Europa s’ha convertit en l’únic projecte de futur.
Diferents personatges ens aniran mostrant una realitat geogràficament propera, però
antropològicament desconeguda pel públic europeu. La ciudad de la espera ens
demostra que darrera qualsevol immigrant, hi ha un emigrant.
Col·labora: Associació Taghrast-Espai Amazic i el Centre Cívic de Can Noè.

Els actes d’aquesta Festa Popular són gratuïts, excepte el tiquet del Dinar de Germanor
i els tastets de FEM GRESCA.
El servei de BAR DE LA FESTA POPULAR a la Plaça Rocafonda durant tota la Festa, serà
a càrrec de Cafeteria El Dia i la Nit.
Organització: Tots els actes els organitza la Comissió de la Festa Popular, composta per
l’AV de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí, moltes entitats del barri i veïns i veïnes que
ens han ofert el seu temps i la seva il·lusió per preparar-la.
Ens reservem el dret a modificar aquest programa per causes de força major o de mal
temps.
NORMES PER AL CORREFOC: Cal respectar en tot moment el perímetre de seguretat i
les indicacions del Servei de Suport i l’Organització.
No es poden manipular restes d’artifici que no hagin cremat. Si en trobeu, aviseu a
persones de l’organització o a la policia municipal.
No es poden aparcar cotxes en el recorregut del CORREFOC el divendres 11 de
juliol des de les 7 del vespre a les 11 de la nit. Amb les espurnes de foc, els cotxes
es poden espatllar.
Roba: Cal anar ben tapat, amb roba de cotó i els cabells coberts amb barret o gorra. No
es pot tirar aigua des dels balcons. Podeu fer mal!
I... recordem... LA FESTA LA FEM TOTA LA GENT DEL BARRI...PARTICIPA I GAUDEIX!

DIJOUS 10
A 2/4 de 8 del vespre, Espai LLIBRE VIU

PRESENTACIÓ LLIBRE
“Raíles sobre la mar. Un viaje sentimental por el Maresme”, de Carlos del Pozo.
Amb entrevistes i comentaris d’Albert Calls i Francesc Rogés. I amenitzat amb “Balls
i cançons d’abans al Maresme” a càrrec del grup els “Ministrers del Sabre”.
Col·labora: Llibre Viu

DIVENDRES 11
De 5 a 7 de la tarda, Plaça Rocafonda

Aquesta colla de foc ens farà córrer i
passar-nos-ho bé sota les espurnes del
seu foc. Però atenció, cal anar ben preparat,
tapat amb roba de cotó i barret o gorra.
Perquè el CORREFOC surti bé comptem
amb el vostre ajut i el vostre seny!
Col·labora: Voluntaris per al futur, Equips
de suport, Creu Roja, El Dia i la Nit i
CORATAMA-Grup Serhs.

A 2/4 d’11 de la nit, Plaça Rocafonda

HAVANERES I CREMAT
Amb l’actuació del grup “Mestre d’aixa”
Què millor que passar una bona estona a la Plaça, amb la fresqueta de la nit i
escoltant un bon repertori d’havaneres? I a la mitja part, venda de tiquets per
assaborir el cremat. Irresistible, oi??? doncs veniu, us agradarà.

JOCS INFANTILS
“Inflable i Parxís del Residus”

Col·labora: Associació de Comerciants de Rocafonda.

Perquè els infants siguin els protagonistes de la festa i s’ho passin d’allò més bé!
Jugant i al mateix temps aprenent.

A 2/4 d’1 de la nit, Plaça Rocafonda
ACTUACIÓ PARÒDIA-PLAYBACK, Demis Roussos
Mentrestant i tot esperant la preparació del proper acte, ens divertirem i riurem una
estoneta, tot recordant en Demis Roussos.

Col·labora: Creu Roja, Agència de Residus de Catalunya i El 7 Pa i Dolços.

A les 7 de la tarda, des del Centre Cívic fins a la Plaça Rocafonda

Col·labora: Col·lectiu de teatre EPMA.

ACCIÓ DE CARRER “TEATRE SOCIAL”
“Creació col·lectiva” a partir d’històries pròpies. Totes les persones som migrants,

A 3/4 d’1 de la nit, Plaça Rocafonda

totes portem o deixem coses, totes barregem o posem barreres, totes hem de fer camí
a la vida per aprendre dels altres i saber barrejar-nos amb la diversitat sense perdre
la nostra identitat.

DISCOTECA

Col·labora: Colectivo de Mujeres de Matagalpa i Vocalia de Dones de l’AV Rocafonda.

Col·labora: 2Duo i Casa de la Música Popular.

Música per ballar i moure’s, per aquells que encara aguantin el cos i no tinguin
ganes d’anar a dormir.

DISSABTE 12
De 10 del matí a 1, Plaça Rocafonda

MATÍ INFANTIL
Gimcana Medi Ambient i Jocs
Vine i participa d’aquesta gimcana, que a més de passar-ho bé, aprendrem moltíssim,
constarà de 5 proves: prova 1 L’aigua; prova 2 Els Residus; prova 3 La capa d’ozó;
prova 4 Construïm un nou món i prova 5 Mobilitat Sostenible. Que us animeu???
Hi haurà xuxes i regalets per a tots els participants.
I després i per acabar el matí, porteu banyador o roba que se us pugui embrutar,
perquè us divertireu de valent!!! amb un acte que ens han preparat uns joves i que
li donem per nom MARRANADA, ja us podeu imaginar, no?

Recorregut: Inici Poliesportiu, c/ Blai Parera, c/ Mèxic, c/ Josep Godoy, Avinguda
del Perú, Avinguda Amèrica, c/ Poeta Punsola, c/ Pau Picasso i Plaça Rocafonda.
Vine i acompanya’ns pel recorregut, els gegants i capgrossos necessitem de la vostra
participació per fer una rua ben animada. Al final tots ballarem amb els gegants a la
Plaça Rocafonda. Estaran molt contents si veniu! I després xocolatada per als més
menuts.
Col·labora: Colla Coordinadora de gegants, El 7 Pa i Dolços, el Dia i la Nit i CORATAMA
-Grup Serhs.

A les 10 del matí, Vil·la Romana i pati escola Rocafonda

CURSA D’ORIENTACIÓ
Us oferim un esport diferent a la resta, en el qual haureu de pensar i córrer per arribar
fins al final, el podeu practicar des del més petit fins al més gran de la família, no
valen excuses. Hi haurà premis i fruita per a tots els participants. Animeu-vos, serà
divertit!!!
Inscripcions: (és gratuït) al local de l’AV de Rocafonda (Santiago Rusiñol, 23)
de dilluns a dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 o bé a Fruites Rodríguez (C/ Salvador
21)

A les 8 de la tarda, Plaça Rocafonda

Col·labora: CLUB OROS, Fruites Rodríguez, Francisco Rodríguez i Miquel Rodríguez.

MALABARS I QUADRANT AERI
A càrrec del Col·lectiu Cronopis i gent de la Fibra

De 10 a 1 del matí, Escola Germanes Bartomeu

Col·labora: Creu Roja, Comissió joves Rocafonda-El Palau, El 7 Pa i Dolços i CORATAMAGrup Serhs.

Esplèndida tarda de circ i espectacular desafiament de la gravetat.

MATÍ LITERARI

Col·labora: Gent de la Fibra i el Dia i la Nit.

De 10 del matí a 1, Poliesportiu Rda. Pintor Rafael Estrany

A 2/4 de 10 de la nit, Odèon de l’escola Rocafonda.

MATÍ ESPORTIU

CONCERT DE BANDA
Agrupació Musical del Maresme

2ª edició del “LLIBRE GROS DE ROCAFONDA”, contacontes, paradeta de “Llibre
Viu”, lliurament de premis del concurs de poesia.
I una mica d’animació amb l’actuació de pallassos.
Abans de començar, agafem forces amb un petit esmorzar. I continuem amb la 2ª
edició del “Llibre Gros” i per això us necessitem a TOTS, que hi participeu, que hi
digueu la vostra, que ens expresseu com és el nostre barri... amb vosaltres i amb
l’ajut dels il·lustradors farem un Llibre encara millor que el de l’any passat. US
ESPEREM!
Gaudireu d’un matí molt complet, podreu escoltar contes, divertir-vos amb pallassos...,
en fi, no us ho podeu perdre. Ah! també hi haurà “xuxes” per a tothom.

Vols preparar el teu cos per estar a punt per la festa? Doncs vine a fer una mica d’esport.
Col·labora: Comissió joves Rocafonda-Palau, Club Futbol Rocafonda, El 7 Pa i Dolços
i CORATAMA-Grup Serhs.

La música de banda fa festa!!! Fem festa a Rocafonda amb la Banda!!!

De 9 del matí a 2 del migdia, Avinguda Amèrica

A 2/4 de 10 de la nit, Plaça Rocafonda

MERCAT SOLIDARI
A benefici del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

MÚSICA DEL NORD D’ÀFRICA
Grup Magrebí

Anem al mercat a comprar petites coses boniques que ens agradaran..., i el que
recaptem servirà per ajudar a un col·lectiu de dones que fa molts anys treballen a
Matagalpa (Nicaragua) per facilitar dins els possibles la vida en aquest país, que
com molts de vosaltres sabeu és molt dura. Per tant, animeu-vos i feu una bona
obra, per un import ben petit, ajudarem a continuar una gran tasca!

Les dues ribes de la Mediterrània s’uneixen al so d’aquesta música.

Col·labora: Vocalia de Dones de l’AV Rocafonda, El Dia i la Nit, CORATAMA-Grup
Serhs, Forn SOMI i Pastisseria Avinguda.

Espectacle molt divers i divertit, per passar una bona estona, no t’ho perdis!!!

D’11 a 1 del matí, Avinguda Amèrica

A les 11 de la nit, Plaça Rocafonda

TALLER D’INFORMÀTICA
Vine a conèixer el software lliure

BALL DE FESTA POPULAR
Orquestra Caramelos

Sabies que no t’has de gastar 600 euros perque l’ordinador ‘funcioni’? Sabies que
no necessites ser un friki per fer funcionar un ordinador? A part del Windows existeix
tot un món: és el programari lliure i aquí el podràs conèixer. T’esperem!

Per escoltar, per ballar, per passar-t’ho bé, VINE!!! Ell ball de festa popular és per a
tothom, des dels més petits fins als més grans, tots hi som convidats! NO et quedis a
casa.

Col.labora: Hacklab Nòmada i gent de La Fibra.

Col·labora: El Dia i la Nit.

A la 1 del migdia, Escola Germanes Bartomeu

DIUMENGE 13

A partir de les 6 de la tarda, al
carrer Pablo Picasso

Un petit aperitiu per expressar-los els nostre agraïment. Que faríem sense els avis?,
Font de saviesa i experiència i dels quals hem d’aprendre moltíssim. Gràcies per
ser-hi i perquè tenim la confiança que sempre podem comptar amb vosaltres.

De 2/4 de 9 a 3/4 de 2, Pista de Petanca de Ronda Pintor Rafael
Estrany

FEM GRESCA!

Col·labora: Pollastres Cañadas, El Dia i la Nit, CORATAMA-Grup Serhs i Escola
Germanes Bertomeu.

Torneig de Festa de petanca. Presentació equips, competició, final del torneig i entrega
de premis.

VERMUT PER ALS AVIS DEL BARRI

A les 5 de la tarda, Sala Gran del Centre Cívic

TEATRE
“L’estrany anunci”, d’Adolfo Marsillach, a càrrec del grup Col·lectiu de Teatre
EPMA
Continuem amb la tradició del teatre amb una nova obra que us farà passar una
bona estona. Quan obres la porta de casa, tot es pot complicar...
Col·labora: Col·lectiu de teatre EPMA, El Centre Cívic de Can Noè, El 7 Pa i Dolços i
CORATAMA-Grup Serhs.

A les 7 de la tarda, Plaça Palau de la Ciutat Jardí
SARDANES, amb la cobla Ciutat de Mataró
Ens donem les mans per fer una rotllana i ballar el típic ball català que és la Sardana,
tan bonica! Doncs aprofitem i donem-nos les mans per conviure en el barri.

Col·labora: Escola Pública Rocafonda, el 7 Pa i Dolços i CORATAMA Grup Serhs.

Col·labora: Associació Cultural Al-Ouahda i Casa de la Música Popular.

A les 2 del migdia, Porxo de Germanes Bartomeu
A les 10 de la nit, Espai ocupat de La Fibra

CABARET MARATÓ D’ESPECTACLE ESCÈNIC
Col·labora: Grup de joves de l’espai okupat de La Fibra.

TORNEIG DE PETANCA
Col·labora: Club de Petanca Roca’81.

A les 8 del matí, des de diferents indrets del barri

CERCAVILA MATINAL
Acompanyament del “Grup de Grallers de la Rocaina”
Punt de trobada i 1a parada c/ Salvador (davant les Fruites Rodríguez), 2a parada
a la Plaça del Palau de la Ciutat Jardí, i 3a i última parada al carrer Pablo Picasso
cantonada carrer República Dominicana.
Si vols despertar-te de bon rotllo, al so de coets, el millor és venir a la cercavila matinal,
gaudiràs de la música dels grallers, i ens aturarem a les paradetes que ens tindran
preparades per tastar menjars diversos. Què millor que començar el dia amb un bon
esmorzar i a més divertint-nos. No t’ho perdis!!!
Col·labora: Grup de grallers de la Rocaina, Fruites Rodríguez, Veïnatge de la Ciutat Jardí,
Vocalia de dones de l’AV Rocafonda.

Col·labora: Veïnatge de la Ciutat Jardí.

A la 7 de la tarda, per diferents carrers del barri. Inici Poliesportiu
Rda. Pintor Rafael Estrany

CERCAVILA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS, acompanyats de
la Batukada “Trukumka”... I XOCOLATADA.
Amb la participació dels gegants: Roy
i Ejecutiu de The Oratam Company,
Lucius Marcius de PeramàsEsmandies, Rocaina de l’escola Rocafonda, Pep La Guineu del CEIP Josep
Montserrat, Mossèn Biscuter de
Cerdanyola, Sol-Ixent de l’escola Solixent, Ramonet del carrer Sant Ramon,
Palaueta de l’AV de Palau, Palé de Sant Simó i dels capgrossos: Nani de l’AV
Vista Alegre, Isidre de The Oratam Company, Tamimunt, Haya i Montserrat de
la Vocalia de la Dona de l’AV de Rocafonda, Colorá de l’AV Rocafonda i Residus
de la Creu Roja.

Col·labora: Il·lustradors de la ciutat, Llibre Viu, 2DUO, Maria Torner, Manel Joyas,
Montse Masó, Escola Germanes Bertomeu i el 7 Pa i Dolços.

De 9 a 10 del matí, Avinguda Amèrica

CURSA POPULAR CICLISTA
Per l’Avinguda Amèrica, en el tram comprès entre Carretera Mata i Avinguda Perú.
Sempre va bé fer una mica d’esport. Agafa la bici i surt al carrer. Participa a la cursa.
Després de pedalejar una estoneta, hi haurà fruita per a tothom per refrescar-nos i
continuar fent festa.
Inscripcions gratuïtes a:
- AV Rocafonda (Santiago Rusiñol, 23), de dilluns a dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del
vespre.
- Perruqueria Apolonia i Antonio, Avda. Amèrica, 50.
- I també fins a mitja hora abans de l’inici de la cursa.
Hi haurà premis per als tres primers classificats.
Col·labora: Club Ciclista Iluro, Fruites Rodríguez, El Dia i la Nit.

DINAR POPULAR
Menú: Gaspatxo, pollastre amb pastís de patata i Sorbet de llimona al cava, pa
i begudes.

Preu del tiquet: 10 €. Es pot adquirir al local de l’AV de Rocafonda (Santiago
Rusiñol, 23) de dilluns a dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a Pollastres
Cañadas i a la gent de la comissió de festes. Data límit per a l’adquisició fins
el dia 8 de juliol.
La festa del barri fa que la gent surti al carrer, es trobi amb els veïns, parli, rigui, balli...
en definitiva s’ho passi bé! Un bon exemple d’això és trobar-nos tots amb un dinar
de germanor. Fantàstic, no creieu? És una molt bona opció a triar, US LA RECOMANEM!!!
Col·labora: Pollastres Cañadas, Vocalia de dones de l’AV Rocafonda, El Dia i la Nit,
CORATAMA-Grup Serhs i Escola Germanes Bertomeu.

Acte consolidat, que any rere any ens
ofereix les delícies en forma de tastets
dels diferents països i regions que conviuen
en aquest barri tan multicultural. També
tenim la possibilitat de conèixer cultures,
vestuari, artesania, etc... de cada un
d’aquests països o territoris. Si encara no
hi heu participat veniu, us agradarà, i els que ja ho coneixeu, segur que ho esteu
esperant impacients.
Col·labora: Vocalia de la Dona de l’AV Rocafonda i CORATAMA-Grup Serhs.

A les 8 de la tarda, Plaça Rocafonda

BALLS REGIONALS
Amb la participació de: Hermandad Cultural La Armonia, amb els “cuadros”:
Yerbabuena, Embrujo i Antología; Centro Cultural Sabor Andaluz, amb els seus
“cuadros de baile”; l’actuació molt especial de Romero del Rocío; i el Grup Iluro
Folk, que ens oferirà balls d’arreu del món.
Espectacle presentat per Manuel Lopera Gómez.
Gaudirem d’un espectacle molt divers, en el que trobarem tot tipus de balls i músiques.
Col·labora: Maria Ángeles Escandell, El Dia i la Nit, CORATAMA-Grup Serhs i Casa de
la Música Popular.

A 2/4 d’11 de la nit, Plaça Rocafonda

RUMBA CATALANA
Grup “Bache Provisional”
La nostra música més mestissa que expressa l’amistat i la fusió entre el poble català
i el gitano!!!
Espectacle presentat per Manuel Lopera Gómez.
Col·labora: El Dia i la Nit.

A 2/4 de 12 de la nit, Plaça Rocafonda

FI DE FESTA
“Quan tot s’acaba”, espectacle de fum i foc, acabat amb una traca final de
soroll, a càrrec del grup The Oratam Company
Què us sembla? Ja hem arribat al final, amb un magnífic espectacle que ens deixarà
a tots bocabadats i amb ganes de tornar-hi l’any vinent. AIXÍ HO ESPEREM!
Col·labora: Equips de Suport.

