DILLUNS 5

DIMECRES 7

De 10 a 13 i de 16 a 20 al Casal de la
Gent Gran del carrer Colòmbia
TORNEIG DE DOMINÓ
Vols mostrar la teva traça en aquest
joc?
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran

De 10 a 13 i de 16 a 20 al Casal de la
Gent Gran del carrer Colòmbia
REMIGIO FRANCÈS
Per passar una bona estona amb
aquest joc de cartes tan conegut.
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran

DIMARTS 6

DIJOUS 8

De 10 a 13 i de 16 a 20 al Casal de la
Gent Gran del carrer Colòmbia
TORNEIG DE CUATROLA
Si vols continuar amb jocs de taula
i saló, no t'ho perdis!
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran

De 10 a 13 i de 16 a 20 al Casal de la
Gent Gran del carrer Colòmbia
BILLAR INDIVIDUAL
Qui no coneix el billar? Ara és el
moment de poder-hi jugar!
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran

De 17 a 21 al Centre Cívic de Rocafonda
EXPOSICIÓ DE
MANUALITATS DE
LES DONES DEL BARRI
A tots ens agrada el reconeixement
del nostre talent. Vine i veuràs les
meravelles que han fet les dones
del barri!
Hi col·labora: Tere Martín

DIVENDRES 9
De 10 a 13 al Casal de la Gent Gran
del carrer Colòmbia
PETANCA MIXTA
Vols passar-te una estona a l'aire
lliure i posar el cos a to?
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran
Ales 17 a la Plaça Rocafonda
TALLERS INFANTILS
Si tens entre 6 i 12 anys, aprofita
l'estona de la tarda per jugar i
remenar amb aquests tallers
exclusius per a vosaltres! I després,
algun regalet dolç per als participants…
Hi col·laboren: Creu Roja, El 7 Pa i
Dolços, Dulcilandia
De 17,30 a 19,30 al Casal de la
Gent Gran del carrer Colòmbia
XOCOLATADA
DE LA GENT GRAN
T'agrada la xocolata? Et lleparàs
els dits!
Hi col·labora: Casal de la Gent Gran
Ales 18 des de la Plaça Colòmbia
CRIDA A LA FESTA!
Amb percussió a càrrec del grup
"Bombulodrum", les Capgrosses de la
Vocalia de Dones de Rocafonda i La
Colorá.
Farem una ruta per tot el barri a
ritme de batukada. Segueix la
gresca fins a la Plaça Rocafonda!
Hi col·labora: Vocalia de Dones de
Rocafonda
Ales 19 a la Plaça Rocafonda
PREGÓ DE LA
FESTA POPULAR 2010
El conegut periodista mataroní Pep
Andreu serà l'encarregat de donar
el tret de sortida a la nostra Festa!
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Ales 19,30 a la Plaça Rocafonda
ACTUACIONS DIVERSES
Tai-txí, Danses africanes, Country
"Country Sweet”
Cloenda del curs de tai-txí del barri
i demostració de talents variats.
Esperem que us agradin!
A les 21 per diferents indrets del barri
CORREFOC
amb la colla “Basilisc”.
Recorregut: Plaça Filipines, Equador,
Perú, Músics Cassadó, Mèxic, Colòmbia,
R. Dominicana i espetec final a la Plaça
Rocafonda
Ens faran córrer i passar-nos-ho bé
sota les espurnes del seu foc. Però
atenció, cal anar preparat i protegit
amb roba de cotó i barret! Perquè
el correfoc surti bé comptem amb
el vostre ajut i el vostre seny!
Hi col·laboren: Voluntaris pel futur,
Equips de Suport, Creu Roja
Ales 22 a la Plaça Rocafonda
HAVANERES I CREMAT
amb el grup " Barcarola "
Què hi ha millor que passar una
bona estona a la plaça amb la
fresqueta de la nit i escoltant unes
bones havaneres? A la mitja part, a
assaborir el cremat. Us agradarà.
Hi col·labora: Associació de
Comerciants de Rocafonda i el Palau

DISSABTE 10
De 9 a 14 al camp de Futbol i
Poliesportiu Rda. Estrany
MATÍ ESPORTIU:
TORNEIG D'ALEVINS
Vols preparar el teu cos per estar a
punt per la Festa? Vine a fer una
mica d'esport.
Hi col·laboren: Club Futbol
Rocafonda, Forjadores de la Vida,
Associació Al-Ouahda, Fruites
Rodríguez
De 9 a 14 a la zona de carretera de Mata
i cantonada Punsola
MERCAT SOLIDARI
Abenefici del menjador social Sant Joaquim
i de la Gent Gran
Anem al mercat i comprem petites
coses boniques que ens agradaran,
i el que recaptem serà per ajudar en
una causa solidària: el menjador
social de la Fundació Sant Joaquim
i per a la gent gran de la nostra
ciutat. Animeu-vos a fer una bona
obra; per un preu ben petit,
ajudarem a continuar una gran
tasca!
Hi col·laboren: Vocalia de Dones de
Rocafonda, Pastisseria Avinguda, El 7
Pa i Dolços, Condis, Voluntàries de
l’Hospital de Dia, Tere Martín,
Carmen Conejo
De 10 a 13 al Parc de Rocafonda
GIMKANA INFANTIL
Si ets nen o nena, i tens ganes de
moure't i passar-t'ho bé, vine a les
proves d'aquesta súper-gimkana.
Anima't! Al final, tindreu alguna
cosa dolça per refrescar-vos!
Hi col·labora: Creu Roja, El 7 Pa i
Dolços, Dulcilandia

Ales 23,30 a la Plaça Rocafonda
RUMBA POP:
"EL LUNÁTICO”
Després del gran èxit de l'any
passat a les Festes, els nostres
amics del Lunático volen repetir la
trobada. Música moguda per
conèixer el repertori del nou disc
d'aquest ja conegut grup. No hi
falteu!
Hi col·labora: Casa de la Música
Popular

A les 13 al pati de l’Escola Germanes
Bertomeu
VERMUT PER ALS
AVIS DEL BARRI
Un petit aperitiu per expressar-los
el nostre agraïment. Què faríem
sense els avis? Són una font de
saviesa I experiència, sempre
aprenem alguna cosa d'ells.
Gràcies per ser-hi!
Hi col·laboren: Dones de l’avinguda
d’Amèrica, El Dia i la Nit Cafeteria,
Bar Imperial
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A les 17 al Camp de Futbol Rocafonda
TORNEIG DE VETERANS
Triangular entre At. Mataró, CDF Buhilla i
CF Rocafonda
Ara toca que els més grans
demostrin que encara estan en
forma! Els tres equips històrics del
barri ens faran passar una tarda de
futbol que no ens podem perdre.
Hi col·labora: Club de Futbol
Rocafonda
A les 18,30 al Parc de Rocafonda i
seguint per diferents carrers del barri
CERCAVILA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS I
XOCOLATADA
Amb la participació dels gegants: Lucius
Marcius (Peramàs-Esmandies), Palaueta
(El Palau) i les capgrosses de la Vocalia
de Dones de Rocafonda Tamimunt,
Montserrat, Haya i la Colorá de l'AV
Rocafonda. Ah! I d'altres que se'ns hi
afegiran!
Recorregut: Parc de Rocafonda, Blai
Parera, Mèxic, Goday, Perú, Amèrica,
Punsola, Picasso i Plaça Rocafonda
Vine i acompanya'ns per la ruta,
els gegants i capgrossos necessiten
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! Després,
xocolatada per als més menuts.
Hi col·laboren: Coordinadora
Gegantera de Mataró, El Dia i la Nit
Cafeteria, Dulcilandia, El 7 Pa i
Dolços
A les 19,30 a la plaça Rocafonda
ESPECTACLE DE CIRC
" Cronopis"
Circ per a tots els públics. Us
quedareu bocabadats amb les seves
acrobàcies, malabars i moltes
coses més!
A les 20,30 a la plaça Palau de la Ciutat
Jardí (en cas de pluja, al Centre Cívic de
Can Noè)
CONCERT DE BANDA
La música de sempre fa festa. Fem
festa amb la música de banda!
Hi col·labora: El 7 Pa i Dolços

hi valen excuses! Hi haurà
obsequis i fruita per als participants. Animeu-vos, serà divertit!!
Hi col·laboren: Club Oros, Fruites
Rodríguez, Francisco Rodríguez

De 20,30 a 22,30 a la Plaça Rocafonda
CONCERTS VARIATS:
HIP-HOP, MÚSICA NORDAFRICANA I ROCK
Amb els grups 4ps i Al Hayat i La Traca
(del Col·lectiu de Músics del Maresme)
Perquè hi ha d'haver activitats per
a tots els gustos i públics, una gran
tarda de música variada en estils i
cultures.
Hi col·laboren: Associació Cultural
Al-Ouahda, Forjadores de la Vida,
Col·lectiu de Músics del Maresme
A les 23 a la plaça Rocafonda
BALL DE FESTA POPULAR
Orquestra IMPERATOR
Per escoltar la seva música, per
ballar-la, per passar-ho bé…
Vine!!! El ball de festa és per a
tothom, tots hi som convidats i
comprovarem que Imperator sap
fer de la nit una autèntica festa!

DIUMENGE 11
A les 9 a la pista de petanca de la Rda.
Estrany
TORNEIG DE PETANCA DE
FESTA POPULAR
Presentació d'equips, competició,
final del torneig i lliurament de
premis.
Hi col·labora: Club Petanca Roca’81
A partir de les 10 a la Vil·la Romana i
Escola Rocafonda
CURSA D'ORIENTACIÓ
Inscripcions gratuïtes al local de l'AV
Rocafonda (Santiago Rusiñol, 23) els
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12 hores,
dimarts de 19,30 a 21,30 hores o bé a
Fruites Rodríguez (c/ El Salvador, 21)
Us oferim un esport diferent a la
resta, en el qual haureu de pensar i
córrer per arribar fins al final. El
podeu practicar tota la família, no

De 10 a 11 a l'escola Germanes
Bartomeu
AERÒBIC I BATUKA EN
FAMÍLIA
Si t'agrada l'esport i la música i,
sobretot, les coreografies, vine
amb tota la família a gaudir d'una
sessió d'aeròbic que et posarà les
piles per la resta del dia! La Rocío
ens farà suar la samarreta mentre
ens ho passem d'allò més bé!
Hi col·labora: Rocío, 2duo
D’11 a 13 a l'escola
Germanes Bartomeu
MATÍ DIVERTIT!
TU SÍ QUE VALS! Concurs infantil
TALLER DE PINTURA amb l'artista David
Bernad
TALLER DE CONTA-CONTES del Magrib
LLIURAMENT DE PREMIS del concurs
de Poesia
Inscripcions gratuïtes pel TU SÍ QUE
VALS al local de l'AV Rocafonda (Santiago
Rusiñol, 23) els dilluns, dimecres i dijous
de 10 a 12 hores, dimarts de 19,30 a
21,30 hores o bé a El 7 Pa i Dolços durant
els dies de la festa.
Després de l'esport, continua la
gresca amb un matí ben divers i
entretingut, on podreu triar si voleu
entrar al concurs de talent TU SÍ
QUE VALS, si voleu pintar un
mural fantàstic, si voleu escoltar
contes i aprendre a contar-los o
remenar llibres a la parada del
Llibre Viu…
Hi haurà algun regalet dolç per als
participants!
Hi col·laboren: Associació TaghrastEspai Amazic, Col·lectiu de Teatre
EPMA, Llibre Viu, Maria Torner,
David Bernad, José Sánchez, El 7 Pa i
Dolços, Ortega Subministres
d’Oficina
A les 14 al porxo de l'escola Germanes
Bartomeu
GRAN PAELLA POPULAR
Menú: paella, amanida, gazpatxo, pa,
beguda i xíndria
Preu del tiquet: 8 €. Es pot adquirir al local
de l'AV Rocafonda (Santiago Rusiñol, 23)
els dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12
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hores, dimarts de 19.30 a 21.30 hores o
bé al Casal de la Gent Gran, a El Set Pa i
Dolços i a la gent de la Comissió de
Festes. Data límit per agafar tiquet: 7 de
juliol.
La festa fa que la gent surti al
carrer i es trobi amb els veïns,
parli, rigui, balli… Un bon
exemple és celebrar un dinar de
germanor, us recomanem que no us
perdeu el menú i la paella que ens
prepararà el nostre amic Francisco.
Hi col·laboren: Francisco García,
Manuel Lopera, Dones de l’Av.
d’Amèrica, Centro Cultural
Rocafonda, Gros Mercat, Coratama,
Fruites Rodríguez, El 7 Pa i Dolços,
Pollastres Martín, Bar Imperial

Ales 17,30 a la plaça Rocafonda
FEM GRESCA 2010!
Ajuda'ns a construïr l'escultura de
la diversitat. Porta alguna cosa que
representi les teves arrels o la teva
procedència… D'on véns? La
Vocalia de Dones de Rocafonda ha
canviat el format del Fem Gresca i
ens oferirà algunes sorpreses per a
tothom. No faltaran, però, algunes
paradetes per picar alguna cosa i
mirar artesania...
Hi col·laboren: Vocalia de Dones de
Rocafonda, Colectivo de Mujeres de
Matagalpa
Ales 18 a la plaça Rocafonda
ESBART DANSAIRE
Una mostra de les danses tradicionals catalanes que faran les delícies
dels assistents, des de les més
conegudes fins a les menys vistes.
A les 19 a la plaça Rocafonda
FEM GRESCA BALLANT
La Vocalia de Dones ens ensenyarà
una dansa catalana… serem
capaços de ballar-la sense equivo-

A les 19,30 a la plaça Rocafonda
BALLS: SEVILLANES,
SALSA I COUNTRY
A càrrec del Centro Cultural Rocafonda
Una demostració de balls de
diversos estils que gaudirem tots
plegats.
Hi col·labora: Centro Cultural
Rocafonda

Cultural la Armonía, actuació de la cantant
Rosa. Espectacle presentat per Manuel
Lopera Gómez.
Gaudirem dels balls de petits i
grans amb els seus "cuadros" i
coneixerem la gran veu de Rosa.
Una alegre vetllada que ens
conduirà cap al final de la festa…
Hi col.labora: Casa de la Música
Popular, escola de ball Loli Granados,
Manuel Lopera, Rocío, Marian
Escandell, Hermandad Cultural La
Armonía

A les 20,30 a la plaça Rocafonda
SEVILLANES I CANÇÓ
ESPANYOLA
Quadre de Ball de Loli Granados, ballet
Flamenco, quadres de la Hermandad.

A les 23,30 a la plaça Rocafonda
ESPETEC FINAL DE FESTA
Foc i fum, acabat amb traca, a càrrec de la
colla Basilisc
Acomiadarem la festa com cal,

car-nos? Esperem que sí!
Hi col·labora: Vocalia de Dones de
Rocafonda

amb un espectacle que ens deixarà
amb la boca oberta i… fins l'any
que ve!!!!
Hi col.labora: Colla del Basilisc

INFORMACIONS GENERALS
Els actes d'aquesta Festa Popular són tots
gratuïts, exceptuant el tiquet de la Paella
Popular i el Cremat de les Havaneres.
Tots els actes estan organitzats desinteressadament per la Comissió de la Festa
Popular, composta per l'AV Rocafondal'Esperança-Ciutat Jardí, entitats del barri i
veïns i veïnes que han ofert el seu temps i
il·lusió per preparar-la.
La Comissió de la Festa es reserva el dret
de modificar o suspendre actes del
programa per causes de força major o de
mal temps.
El servei de bar de la Festa a la Plaça
Rocafonda serà a càrrec de El Dia i la Nit.
I RECORDA…
LA FESTA LA FEM TOTA LA GENT DEL
BARRI… PARTICIPA-HI I GAUDEIX-NE!!!
VISCA ROCAFONDA I LA NOSTRA
FESTA!!!
AGRAÏMENTS MOLT
ESPECIALS
A la Casa de la Música Popular pel so i el
seu suport.

A les persones de l'IMAC pel seu suport i
consells.
A l'escola pública Germanes Bertomeu,
per oferir-nos amb generositat els seus
espais.
Al Centre Cívic Rocafonda, pels espais i el
suport del personal.
A l'Eduard Huertos, pel seu magnífic
cartell.
Als comerciants pel seu suport i col·laboració.
A tota la gent i entitats col·laboradores en
els actes, perquè sense ells no podríem
fer el mateix:
Forjadores de la Vida, Al-Ouahda,
Taghrast-espai amazic, Creu Roja, Centro
Cultural Rocafonda, C.F. Rocafonda, Club
Petanca Roca'81, Casal de la Gent Gran,
Col·lectiu de Músics del Maresme, Llibre
Viu, Vocalia de Dones de Rocafonda,
dones de l'Av. Amèrica, escola de ball Loli
Granados, Rosa, Manuel Lopera, Romero
del Rocío, David Bernad, Maria Torner,
Francisco García, José Sánchez, Tere
Martín i tota la gent que ens dóna un cop
de mà sobre el terreny: Núria, Manel,
Francisco, Jordi…

A tots els comerciants que han donat el
seu suport: associació de comerciants de
Rocafonda i el Palau, El Dia i la Nit (forn
de pa, cafeteria, xurreria i pollastres a
l'ast), Bar Imperial, El 7 Pa i Dolços,
Dulcilàndia, pastisseria Avinguda, fruites
Rodríguez, Ortega Subministres d'Oficina,
Gros Mercat, LA Mataronense, Condis,
Pollastres Martín, Coratama.
NORMES DE SEGURETAT
PER AL CORREFOC
Cal respectar en tot moment el perímetre
de seguretat i les indicacions del Servei de
Suport de l'organització.
No es poden manipular restes pirotècniques 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 9 de
juliol des de les 18,30 a les 23 hores. Amb
les espurnes de foc, els cotxes es poden
espatllar.
Roba: cal anar ben tapat amb roba de
cotó i els cabells coberts amb gorra o
barret.
No es pot tirar aigua des dels balcons,
podeu fer mal!
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