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, a l'Esperança i a la Ciutat Jardí, rebrota
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 paticipem els veïns i veïnes del barri.
Enguany pretenem que aquesta col·laboració vagi molt més enllà, convertint
la nostra festa en una de les més solidàries, ja que si bé sempre és
necessària, la solidaritat en època de crisi és del tot imprescindible. Per
aquest motiu algunes de les activitats de la Festa van adreçades espe
cialment a aquells col·lectius més necessitats i que més se'n ressenten.
Durant tot l'any intentem millorar els nostres barris, fent-los més habitables,
atractius i accessibles, i ara arriba de nou la Festa, no només per celebrar
el que s'ha aconseguit, sinó també per agafar nova embranzida.
Que la Festa surti d'allò més bé, que el barri millori com ens mereixem,
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 les places i carrers, omplintlos com mai de vida.
VISCA ROCAFONDA, VISCA LA NOSTRA FESTA !

A les 7 de la tarda, Sala Gran Centre Cívic

TERTÚLIA AMB NAJAT EL HACHIMI

Escriptora catalana d'origen amazic, entorn del seu llibre "L'últim patriarca" guanyador
del premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes 2008.
Col·labora: Vocalia de Dones BUYA de l'Associació Taghrast-Espai Amazic.

DIVENDRES 10
De 10 a 1 del matí, Casal de la Gent Gran del carrer Colòmbia

PETANCA MIXTA

Vols passar una bona estona a l'aire lliure i posar-te el cos a to?.
Col·labora: Casal de la Gent Gran.

De 4 a 2/4 de 8 de la tarda, Casal de la Gent Gran del carrer Colòmbia

DOMINÓ I BILLAR

Per seguir demostrant el teu domini en jocs de taula i saló.
Col·labora: Casal de la Gent Gran.

De 5 a 7 de la tarda, Pati Germanes Bertomeu

JOCS INFANTILS

"Jocs d'arreu del món".

Si tens entre 8 i 12 anys, podràs gaudir de jocs gegants arribats d'indrets llunyans i
participar en el taller de construcció de jocs!.
Col·labora: Creu Roja, el 7 Pa i Dolços i Dulcilándia.

A les 7 de la tarda i des de la plaça Colòmbia

CRIDA A LA FESTA!

amb percussió a càrrec del grup "Bombulodrum"
Participa-hi directament tot seguint la gresca, arribarem fins la plaça Rocafonda i
començarem la Festa.
A 2/4 de 8 del vespre, Plaça Rocafonda

PREGÓ DE LA FESTA POPULAR
2009

Ha arribat l'hora de començar la Festa, som-hi ! I
no us pensem pas dir encara qui farà el pregó de
Festa, però ja veureu, ja....

Del 5 al 12 de juliol de 2009

Actes de la Festa de Rocafonda - LEsperança - Ciutat Jardí

INFORMACIONS GENERALS
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 i orientacions.
A les Escoles Públiques Germanes Bertomeu, Rocafonda i Àngela Bransuela, per
oferir-nos amb generositat els seus espais.
Al Centre Cívic Rocafonda "Can Noè", també pels espais i el suport del seu personal.
Els actes d'aquesta Festa Popular són gratuïts, excepte el tiquet de la Paella Popular, el
Cremat 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 del Casal de Cuba de Mataró.
CONVERTIM LA NOSTRA FESTA EN LA MÉS SOLIDÀRIA
"QUILO SOLIDARI A LA FESTA DE ROCAFONDA.". Recollida d'aliments per a la
solidaritat. Vine i porta 1KG de llegums o un litre d'oli per al banc d'Aliments, en
col·laboració amb Creu Roja de Mataró.
De ben segur que no serà cap cosa extra per a molts de nosaltres, en canvi si que serà
moltíssim per a aquells que ho necessiten! Tot el que recollim ho lliurarem a la Creu Roja
perquè ells en facin el repartiment.
Punts de recollida: en tots els actes que es faran al Centre Cívic durant les festes, a la
seu de l'Associació de Veïns, en el Mercat Solidari que és farà durant les festes, al Casal
de la Gent Gran, a l'escola Germanes Bertomeu el divendres, dissabte i diumenge de la
festa, a El 7 Pa i Dolços, Cañades, Ferreteria Lluïsa,....i a tots aquells llocs on trobeu el
distintiu de recollida.
Organització: Tots els actes els organitza la Comissió de la Festa Popular, composta per
lAV de Rocafonda-lEsperança-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 lOrganització.
No es poden manipular restes dartifici que no hagin cremat. Si en trobeu, aviseu a persones
de lorganització o a la policia municipal.
No es poden aparcar cotxes en el recorregut del CORREFOC el divendres 10 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!

DIUMENGE 5

A partir de les 8 del vespre, Plaça Rocafonda

A les 6 de la tarda, Sala Gran del Centre Cívic

Tai-Txí

Inauguració exposició "ROCAFONDA ANYS ENRERE"
Fins el 17 de juliol romandrà l'exposició sobre fotos antigues del barri.

Balls de saló, sevillanes i country

EXPOSICIÓ

ACTUACIONS DIVERSES

Col·labora: A.VV. Rocafonda-l'Esperança-Ciutat Jardí.
Col·labora: Centro Cultural Rocafonda.

Col·labora: veïns i veïnes del nostre barri.

Exhibició de Country

A les 7 de la tarda, Sala Gran del Centre Cívic

Cloenda i demostració dels alumnes i participants a diverses activitats que es fan en
el barri.. Esperem que us agradi!!!

TEATRE

"SOMNIS". Creació col·lectiva d'EPMA
Continuem amb la tradició del teatre, amb una nova obra que us farà passar una bona
estona. A vegades és millor no obrir la porta de casa... pot passar de tot! Entrada gratuïta.
Col·labora: Col·lectiu de teatre EPMA, El 7 Pa i Dolços.

DIMECRES 8

Col·labora: Alabama Sweet.

Col·labora: CORATAMA- Grup Serhs i el Dia i la Nit.

A 2/4 de 10 de la nit, Per diferents indrets de Rocafonda
CORREFOC amb la Colla Basilisc, les Diablesses, la Momerota
i el Drac. 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.

A 2/4 de 8 del vespre, Sala Gran del Centre Cívic

XERRADA-COL·LOQUI

"UN BARRI PER A TOTHOM"
"Amb l'objectiu de millorar el coneixement mutu i fer propostes entorn a la convivència
et convidem a parlar del passat, present i futur del nostre barri".
Col.labora: CEIROPA (Col·lectiu d'Entitats per la Igualtat de Rocafonda i Palau).

DIJOUS 9
De 10 a 1 del matí, Casal de la Gent Gran del carrer Colòmbia

JOCS DE CARTES

Vine i demostra el teu domini dels jocs de taula.
Col·labora: Casal de la Gent Gran.

A les 6 de la tarda, Sala Gran Centre Cívic

EXPOSICIÓ INSTRUMENTS ANTICS DE GUINEA

Que la música no té fronteres és un fet prou evident, però hi trobaràs instruments que
ni te'ls imagines.
Col·labora: Asociación Ciudadanos Guineanos y Amigos del Maresme.

Aquestes colles de foc ens faran córrer i passarnos-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
i Majorista d'Hosteleria GROS MERCAT.

A 2/4 d11 de la nit, Plaça Rocafonda

HAVANERES I CREMAT

Amb l'actuació del grup "Barcarola"
Què millor que passar una bona estona a la Plaça, amb la fresqueta de la nit i escoltant
un bon repertori dhavaneres? I a la mitja part, venda de tiquets per assaborir el
cremat. Irresistible, oi??? doncs veniu, us agradarà.
Col·labora: Associació del Comerç de Rocafonda i el Palau.

A 2/4 d1 de la nit, Plaça Rocafonda

DISCOTECA de totes les èpoques

Música per ballar i moure's , per a aquells que encara aguanti el cos i no tinguin
ganes d'anar a dormir.
Col·labora: 2Duo i Casa de la Música Popular.

DISSABTE 11
De 9 del matí a 2 del migdia, Camp de futbol i Poliesportiu Rda.
Pintor Rafael Estrany
MATÍ ESPORTIU Torneig d'alevins
Vols preparar el teu cos per estar a punt per la Festa ? Doncs vine a fer una mica
d'esport.

Col·labora: Club Futbol Rocafonda, Forjadores de la Vida i Associació Cultural AlOuahda, Fruites Rodríguez i CORATAMA- Grup Serhs.

De 9 del matí a 2 del migdia, Ctra. Mata cantonada Poeta Josep
Punsola

MERCAT SOLIDARI

A benefici del Menjador Sant Joaquim
Anem al mercat a comprar petites coses
boniques que ens agradaran, i el que
recaptem servirà per ajudar un dels
col·lectius més necessitats de la nostra
ciutat. Per tant, animeu-vos i feu una
bona obra: per un import ben petit, aju
darem a continuar una gran tasca!.

A les 2 del migdia, Porxo de Germanes Bartomeu

Recorregut: Inici, Poliesportiu, c/ Blai
Parera, c/ Mèxic, c/ Josep Goday,
Avinguda del Perú, Avinguda
Amèrica, c/ Poeta Punsola, c/ Pau
Picasso i Plaça Rocafonda.

Vine i acompanyans 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 Roca
fonda. Estaran molt contents si veniu!
després xocolatada per als més
menuts.

GRAN PAELLA POPULAR

I

Col.labora: Colla Coordinadora de gegants, El 7 Pa i Dolços, el Dia i la Nit, CORATAMA
Grup Serhs, Dulcilándia i Majorista d'Hosteleria GROS MERCAT.

A les 8 de la tarda, Plaça Rocafonda

ESPECTACLE DE CIRC

A càrrec de la companyia "Vola qui vol"
Esplèndida tarda de circ per a tots els públics, us quedareu bocabadats amb les seves
acrobàcies i malabars!.
A les 9 del vespre, Plaça Rocafonda

CONCERT DE HIP-HOP I MÚSICA NORD-AFRICANA

A càrrec dels grups 4Ps, Alak, Lahn Hayat i Sociedad Limitada
Perquè n'hi ha d'haver per a tots els gustos i públics, i perquè ens ho heu demanat, aquí
teniu una tarda vespre de hip-hop i música nord-africana amb tot un seguit de grups que
us ho faran passar d'allò mes bé.

Col·labora: Associació Cultural Al-Ouahda, Forjadores de la Vida, Col·lectiu de Músics
del Maresme i Casa de la Música Popular.
.

A les 11 de la nit, Plaça Rocafonda

BALL DE FESTA POPULAR

Menú: Paella, postres , pa i begudes.
Preu del tiquet: 10 . Es pot adquirir al local de l' AV de Rocafonda (Santiago
Rusiñol, 23) els dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12 del matí i dimarts de 2/4 de
8 a 2/4 de 10 del vespre, al Casal de la Gent Gran, al 7 Pa i Dolços, al Centro
Cultural Rocafonda 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 es trobar-nos tots amb un dinar
de germanor. Fantàstic, no creieu? Es una molt bona opció a triar, US LA RECOMANEM!.
Col·labora: Francisco García, Centro Cultural Rocafonda, El Dia i la Nit i CORATAMAGrup Serhs, Majorista d'Hosteleria GROS MERCAT i Fruites Rodriguez.

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

FEM GRESCA!

Acte consolidat, que any rere any
ens ofereix les delícies en forma de
tastets dels diferents països i re
gions que conviuen en aquest barri
tan multicultural. També tenim la
possibilitat de conèixer cultures,
vestuari, artesania, etc... de cada
un daquests països o territoris. Si
encara no hi heu participat veniu,
us agradarà, i els que ja ho co
neixeu, segur que ho esteu esperant
impacients.

Organitza: Vocalia de la Dona de l' AV Rocafonda-l'Esperança-Ciutat Jardí.

A las 7 de la tarda, Plaça del Palau de la Ciutat Jardí
(en cas de pluja, a la Parròquia Mare de Déu de l'Esperança)

Orquestra Caramelos
Per escoltar, per ballar, per passar-tho 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.

CONCERT DE BANDA

De 11 a 1 del matí, Plaça Joan XXIII

DIUMENGE 12

A les 8 de la tarda, Plaça Rocafonda

Ludoteca Cívica
Conjunt de jocs d'exterior orientats a l'educació cívica dels nens i nenes. Que us
animeu???. Hi haurà xuxes i regalets per a tots els participants.

A les 8 del matí, des de diferents indrets del barri
MATINADES Acompanyats per La Banda de Cornetes i Tambors de la Germandat
de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors
Punt de trobada i primera parada c/ Salvador (davant les Fruites Rodriguez), 2ª
parada a la Plaça del Palau de la Ciutat Jardí, i 3ª i ultima parada al C/ Pablo Picasso
cantonada C/ 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 tambors, 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 tho perdis!!!

Amb la participació de: Hermandad Cultural La Armonia, amb els "cuadros":
Nuevo Amanecer, Yerbabuena, Embrujo i Antología; Centro Cultural Sabor Andaluz,
amb els seus "cuadros de baile".
Vinga, que podrem gaudir dels balls que ens faran petits i grans amb els seus "cuadros"
dues de les entitats arrelades al barri fa ja molts anys i que col·laboren a la festa amb
la seva participació. De ben segur que molts de vosaltres teniu un conegut que hi balla.

Col·labora: Tere Martín, Vocalia de Dones
de l'AV Rocafonda, Centro Cultural
Rocafonda, 7 Pa i Dolços, CORATAMA- Grup Serhs, Forn SOMI, el Dia i la Nit i
Pastisseria Avinguda.

JOCS INFANTILS

Col·labora: Creu Roja, El 7 Pa i Dolços, Dulcilandia i CORATAMA- Grup Serhs.

A la 1 del migdia, Escola Germanes Bartomeu

VERMUT PER ALS AVIS DEL BARRI

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

Col·labora: Centro Cultural Rocafonda, Pollastres Cañadas, El Dia i la Nit, CORATAMAGrup Serhs.

A les 5 de la tarda, Camp de Futbol Rocafonda

TARDA ESPORTIVA

Triangular de veterans entre tres equips: At. Mataró, C.F.Rocafonda i C.D.F.Buhilla

I ara us toca als més grans demostrar que seguiu estant en forma.
Col·labora: C.F.Rocafonda.

A la 2/4 de 7 de la tarda, per diferents carrers del barri. Inici
Poliesportiu Rda. Pintor Rafael Estrany

CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS I... XOCOLATADA
Amb la participació dels
gegants: Executiu del Ge
ganters de la Llàntia, Lucius
Marcius de PeramàsEsmandies, Rocaina de
l'escola Rocafonda, Mossèn
Biscúter de Cerdanyola,
Ramonet del carrer Sant
Ramon, la Cirereta i Ber
nardino de l'Escola de les
Aigües, Palaueta de l'AV de
Palau, l'Angeleta de l'escola
Àngela Bransuela, Tomàs de lescola Bressol de Can Noè, el cap gros Quimet de l
AV Cirera i de les capgrosses Tamimunt, Haya i Montserrat de la Vocalia de la Dona
de l'AV de Rocafonda i la Colorá de l' AV Rocafonda.

Col·labora: El Dia i la Nit.

Col·labora: Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors, Fruites Rodriguez,
Veïnatge de la Ciutat Jardí, Vocalia de dones de l'AV Rocafonda i el 7 Pa i Dolços.

De 8 a 2/4 de 2 , Pista de Petanca de Roda Pintor Rafael Estrany i
Pl. Joan XXIII

TORNEIG DE PETANCA DE FESTA MAJOR

Agrupació Musical del Maresme
La música de banda fa festa. Fem Festa amb la música de la Banda!.
Col.labora: Veïnatge de la Ciutat Jardí, 7 Pa i Dolços, el Dia i la Nit.

SEVILLANES

Col·labora: Hermandat Cultural la Armonía, Centro Cultural Sabor Andaluz, El Dia i la
Nit, CORATAMA- Grup Serhs, el 7 Pa i Dolços i la Casa de la Música Popular.

A les 9 del vespre, Plaça Rocafonda

FLAMENCO

Amb la Compañia de Flamenco "Zuarte de On Stage Mataró!".
Continueu asseguts a la cadira!! Perquè el següent espectacle no us deixarà indiferents,
Us agradarà moltíssim!.
Col·labora: 7 Pa i Dolços, CORATAMA- Grup Serhs i Casa de la Música Popular.

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

A las 10 de la nit, Plaça Rocafonda

A les 10 del mati, Vil·la Romana i patis escoles Rocafonda i Àngela
Bransuela. Punt de trobada Plaça Sant Salvador

Grup "El Lunático"
I ja per anar acabant, musica per a tots,
esperem que la Plaça Rocafonda estigui
plena de gom a gom , perquè us garantim
que passareu una bona estona!!!.

Col·labora: Club de Petanca Roca'81.

CURSA DORIENTACIÓ

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 obsequis i fruita per a tots els participants. Animeu-vos, serà divertit!!!.
Inscripcions: (gratuïtes) al local de l' AV de Rocafonda (Santiago Rusiñol, 23) els
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12 del matí, dimarts de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del
vespre, o bé a Fruites Rodriguez (C/ Salvador 21 ).

RUMBA POP

Col.labora: El Dia i la Nit i Casa de la Música
Popular.
Tots els espectacles de diumenge tarda nit són presentats per Manuel Lopera
Gómez.

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

De 10 a 1 del matí, Escola Germanes Bartomeu
MATÍ DIVERS Taller de pintura, concurs infantil "tu sí que vals", paradeta de
Llibre Viu, conta contes, pallasso, actuació sorpresa i moltes coses més...
Gaudireu d'un matí molt complert, podreu escoltar contes, divertir-vos amb l'espectacle...,
en fi, no us ho podeu perdre. Ah ! també hi haurà "xuxes" per a tothom.

Col·labora: Associació Taghrast Espai Amazic, Llibre Viu, 2DUO, Maria Torner, Manel
Joyas, Carles Maicas, Antonio García, Col.lectiu de Teatre EPMA, el 7 Pa i Dolços i
Ortega Subministraments d'oficina.

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

ESPETEC DE FI DE FESTA

Quan tot sacaba, espectacle de fum i foc, acabat amb una traca final de soroll,
a càrrec de la Colla Basilisc.
Què us sembla? Ja hem arribat al final, amb un magnífic espectacle que ens deixarà
a tots bocabadats i amb ganes de tornar-hi lany vinent. AIXÍ HO ESPEREM!.
Col·labora: Equips de Suport.

