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Festes del Roser
Fem Poble...
Tot just acabem de sortir d'un procés electoral per escollir un nou
Ajuntament.
Tots els partits, també el meu, han predicat, per activa i passiva, la bona
convivència entre el veïnat. Ara, un cop constituït l'Ajuntament, serà l'hora
de fer polítiques encaminades a fer realitat aquets predicaments electorals
i mirar d'eliminar, dins el possible, tot allò què ens separa.
La Festa del Roser, que és del que ara es tracta, no pot ser altra cosa que
un tret tradicional compartit per tothom. Una festa participada i sentida
com a pròpia per a totes i tots sense exclusió de cap mena. Una eina
integradora de tots els barris de Vallbona.
I aquí ho deixo. Com un apunt de reflexió.
Què tingueu el Roser més joiós i participatiu de tots!
Maribel Ferrer
Alcaldessa
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Plou
Plou a Vallbona i han nascut
algunes roses per Sant Jordi,
com mana el pas de l’any.
La pluja que regala les ha
esfullades totes i l’aigua
perfumada s’ha esbiaixat,
muntanya avall.
Corria pels torrents l’aigua
plena de pètals i vet aquí que
un caminaire poeta l’ha olorat
en pujant alegrement les
muntanyes de Cabrera: al cim,
a dalt de tot, ha decidit tornar.
Plou a Vallbona i un paborde
rima versos al redós de la
porxada, de la pluja resguardat.

Viurà el Roser, com Sant Jordi,
dies mullats i adversos?
Hi haurà la mateixa sort per
Sant Pere Regalat?
Plou a Vallbona, les fonts són
perfumades i al carrer la gent
ho olora, olora l’enrenou que
inspira totes les fires, festes i
ballades.
Les roseres escollides han
pujat enguany de nou a la
muntanya rica de les deus
afortunades per omplir les
almorratxes. A Vallbona plou.
Lluís Cano i Borràs
21 d’abril de 2019

Festes del Roser
divendres

JUNY

7

a les 7 de la tarda a la Sala d'Exposicions

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ROSER 2019

Mostra dels tallers de puntes de coixí, patchwork, restauració del
moble, fang, manualitats i decoupage.
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 2019

a les 10 de la nit davant de Cal Simón
Sortida del CORREFOC.
A càrrec dels DIABLES DE VALLBONA acompanyats dels DIABLES DE
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL D’ENVEJA de Vilanova i la Geltrú.

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

Final amb CASTELL DE FOCS al Camp de futbol.

dissabte

JUNY

8

a les 9 del matí sortida des de la plaça de l’Església

CAMINADA POPULAR (Ruta circular - programa a part)
Hi haurà vermut a l’arribada. Inscripcions a l’Ajuntament

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

CAMPIONAT LOCAL DE BOTXES “IV TORNEIG JUAN GARCIA”
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 de 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 11 del matí a la plaça de l’Església

XOCOLATADA per a tothom i JOCS per als nens i nenes.
(A càrrec de l’Agrupament Escolta)
a les 12 del matí a la plaça de l’Església

PRESENTACIÓ CAMPANYA “ENGANXA’T AL ROSER!
COMPRA A VALLBONA” on s’entregarà el pòster de la campanya
CESK FREIXES

i el primer cromo als assistents.

a les 5 de la tarda a la Zona Poliesportiva

ACTIVITATS per a totes les edats:

· ROCÒDROM amb tirolina al Camp de Futbol
· LASER TAG

a les 5:30 de la tarda aL CASAL

BINGO ESPECIAL Festes del Roser.
JOKB

a les 12 de la nit al Pavello del Poliesportiu

diumenge

JUNY

9

CONCERT amb: CESK FREIXES, JOKB i DJ ALEX
de 10 a 3 del migdia C/ Nou, Major, Cabanyal i PlAÇA de l’Església

FIRA DE LA GARLANDA al Nucli antic
Mercat de botiguers i artesans del Roser.
“Les Festes del Roser”, exposició fotogràﬁca del passat i present de
les Festes del Roser.
Espai de JOCS INFANTILS GEGANTS i TRADICIONALS de carrer,
jocs en família.
Mostra d’Arts i Oﬁcis: Les Roses, objectes d’art.
de 10 a 2 del migdia

MOSTRA D’ENTITATS de Vallbona d’Anoia, INTERCANVI DE
SOBRES DE SUCRE i XXI TROBADA DE PUNTAIRES
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De 10:30 a 1:30 del migdia a la plaça de l’Església

ESPECTACLES EN VIU:
10:30 i 12h: Cant de caramelles a càrrec de la CORAL “ARA I AQUÍ”
de Vallbona d’Anoia

13h: Actuació dels FALCONS DE VALLBONA D’ANOIA
Durant tot el matí: CERCAVILA del pregoner a càrrec de LO SACAIRE

DEL LLOBREGAT

D’11 a 2 del migdia

TAST DE LA GARLANDA I DEGUSTACIONS

Tasta la “Garlanda de Vallbona d’Anoia” acompanyada de vi de mel
o la “Truita Gegant elaborada amb patates del bufet”. Un espai
gastronòmic on podreu degustar els millors plats que preparen els
establiments de Vallbona d’Anoia acompanyats de vi i cava.

D’11 a 1 del migdia sortida des de la plaça 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 10 de la nit a la Sala Polivalent Jaume Calveras

TEATRE amb el GRUP DE TEATRE JAUME CALVERAS amb l’obra: “El
sopar dels idiotes” de Francis Veber. Obra que s’ha convertit en un
dels clàssics de l'humor i que ens ofereix una divertidíssima crítica
d'una societat en la qual no és gens fàcil saber qui és realment l'idiota.
Repartiment: Pere: Jaume Borràs, Francesc Pinyol: Patrici Badia, Cristina:
Mercè Vera, Dr. Arquimbau: Josep Mª Poch, Francesc: Pere Planella,
Marlena: Antònia Corral, Rosich: Jacob Fekkak, Maneu: Jordi Puiggròs.
Traspunt: Emi Corral. Direcció: Rosa Poch. Escenograﬁa, llum i so:
Grup de Teatre Jaume Calveras
Preu: 5 €

dilluns

JUNY

10

a les 11 del matí

RECOLLIDA DE LES ADMINISTRADORES
a continuació

MISSA SOLEMNE i PROCESSÓ
a les 3 de la tarda

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

a 2/4 de 7 de la tarda 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 10:30 de la nit 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

11

a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent Jaume Calveras

CINEMA Organitza Casal de la Gent Gran de Vallbona. Homenatge

a Dorys Day amb la projecció de la pel·lícula “PIJAMA PARA DOS”
(Programa a part)

Festes del Roser
confraria
DE LA

MARE DE DÉU
DEL ROSER

2019

administradores

SORTINTS

Teresa Sánchez Piqué, representada per Victòria Jumilla Dolz
Trini Galimany Mora, representada per Teresa Miserachs Galtés

ENTRANTS

Eulàlia Codina Gomis
Carmen Cortés Tarazaga, representada per Lídia Urí Foz

Roseres i Pabordes

SORTINTS

Anna Jumilla Sànchez
Lluís Cano Borràs
Mar Subirana Rubio
Josep Borràs Borràs

ENTRANTS

Noelia Macarro Moreno
Oriol Castells Blasco
Marta Parejo Urí
Pau Ter Cabrerizo

mestre de cerimònies
Santi Masmiquel Pallarès

LES GARLANDES són cedides per FAYME2, S.L.
ELS RAMS són gentilesa dels germans MASAGUÉ.

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
o al contenidor corresponent de recollida selectiva. Moltes gràcies!
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DISSENY DEL CARTELL

VICTÒRIA JUMILLA DOLZ és la guanyadora del concurs de
cartells 2019 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,
Organització de la Trobada d'intercanvi de sobrets de sucre, Falcons de
Vallbona, Entitats i Grups participants en la Mostra, Agrupament Escolta
Josep Masclans, Diables de Vallbona, Jovent de Vallbona, Grup de
Teatre, Tabalers de Vallbona, Confraria de la Mare de Déu del Roser,
Administradores, Roseres, Pabordes, Mestre de Cerimònies, Mossèn
Ramon, i a tots els Vallbonencs i Vallbonenques per la seva assistència
als actes que s'han organitzat.

actes
religiosos
PARRÒQUIA
DE

SANT
BARTOMEU

Déu vos guard de nou en la festa de la benaurada Verge
del Roser, Vot de Poble de la nostra vila de Vallbona d'Anoia.
La Mare de Déu del Roser ens atreu cap a ella des de la fe petita viscuda
a cada jorn, de la humilitat de cada gest d'estimació, des de cada
pregària feta en cada llar, en el llit de malaltia, en els goigs i esperances
de la vida personal, familiar i social. En aquests dies ens atreu des de
la gala de les seves festes que prenen tants rostres lúdics, tradicionals,
culturals, de sala i de carrer.
Ens atreu també a través de la devoció renovada en el Dilluns de Pasqua
Granada, i, en acostar-nos, ella es fa com enrere per mostrar-nos Jesús,
font de tota esperança. Que un any puguem compartir l'experiència de
la tendresa de Maria, i la mirada misericordiosa de Jesús.
Molt bones festes en nom propi, i de l'Associació de la Mare de Déu del
Roser, custòdia de la devoció a la nostra estimada Verge del Roser.
Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell
Rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Vallbona d'Anoia.

diumenge
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dilluns

10

JUNY

JUNY

a les 11 del matí

EUCARISTIA de Pentacosta.

a les 10:45 del matí

TRASPÀS DE L'ADMINISTRACIÓ.
a les 11 del matí

OFICI SOLEMNE, a l'església parroquial.
En acabar l'Oﬁci, PROCESSÓ amb la mare de Déu,
pels carrers del centre de Vallbona.
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Festes del Roser
En les senderes despertes
En les carreteres obertes
En les places que desborden
Escric el teu nom.
I pel poder d'una paraula
Torno a començar la meva vida
Només he nascut per conèixer-te
Per anomenar-te
Llibertat.

Bon Roser!
ANC Vallbona d’Anoia / Cabrera d Anoia

...Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.
-Pere Quart-

Bones festes!
Grup de Teatre Vallbona

Bones Festes del Roser a tothom !
Gegants de Vallbona d’Anoia

Des de RKVallbona us desitgem unes bones festes del Roser!!
Demanem la llibertat dels presos polítics i exiliats, tota la nostra solidaritat
amb la família i amics.
Visca la terra lliure!
Festa sí, lluita també!

20ANYS

CORRENT
JUNTS

20ANYS

ATABALANT-VOS!!
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L'Agrupament
Escolta Josep
Masclans

us desitja unes molt
bones Festes del Roser
i a gaudir-les!

El Jovent de Vallbona

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

LA MÚSICA ENNOBLEIX L'ESPERIT

Les cançons com a música popular, col·laboren a enlairar els ànims i reforçar l'esperit.
L'extensa Coral Ara i Aquí, segueix agermanant amb els seus cants els vallbonencs i
renovant tradicions populars arrelades profundament.
La cantada per Nadal, el Concert d'Estiu, les Caramelles de Pasqua, la col·laboració
en la Festa de la Gent Gran, en són una bona prova.
No cal dir que les Festes del Roser, són el símbol més destacat de les tradicions
populars i religioses del poble.
És per això que aquest any ens sumarem a tots els participants, oferint una selecció
del nostre repertori.
Seguirem la nostra activitat amb il·lusió renovada.
Desitgem cordialment a tots els vallbonencs unes Lluïdes i Bones Festes del Roser
2019.
Coral ARA I AQUÍ Vallbona

Festes del Roser

Un any més les Festes del Roser són aquí per la joia dels Vallbonencs.
Aquest any coincideix amb un possible canvi a l'Ajuntament, des del Casal esperem
trobar la mateixa bona sintonia que amb els anteriors equips de Govern.

Malgrat el retrocés amb el nombre de socis de la nostra entitat; la Junta Directiva
continua amb pas ferm per mantenir i augmentar, si és possible, les activitats habituals
del Casal.
Les Festes del Roser omplen Vallbona de vilatans i visitants esperant trobar l'alegria
de la Festa.
Aquest any el Casal, a més de fer el cinema el dia del gos, augmentarem la nostra
col·laboració amb l'organització de la Festa fent el dissabte un Bingo en el qual tots
hi sou convidats.
Un poble com Vallbona, amb el nombre d'habitants que té, no és pot permetre el luxe
de tenir un Casal només per la Gent Gran i la Junta treballa per aconseguir una major
implicació donat que les activitats que organitzem estan pensades per a tothom.
Estem satisfets de la nostra tasca com també estem satisfets de fer-la per Vallbona.
Des del Casal desitgem que tots i totes gaudim de les Festes més esperades de l'any.
Casal de la Gent Gran de Vallbona d'Anoia

"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
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La Penya Blaugrana de Vallbona d'Anoia (PBVA)
us desitja unes bones Festes del Roser.

Tornen a ser les festes del Roser i Vallbona es vesteix de gala
per celebrar unes festes ben boniques i amb un rerefons cultural molt arrelat entre la
gent del poble.
Vallbona d’Anoia va evolucionant i encetant nous projectes, i l’institut també està
acabant de tancar un curs ple de novetats i nous projectes que s’aniran consolidant
de cara als propers cursos, i esperem que un d’aquests projectes sigui la construcció
del nou institut de la mà de l’Ajuntament i el Departament d’Educació, per tal que
esdevingui una realitat al més aviat possible.

Enguany hem apostat fortament pel teatre i les emocions, per despertar la vessant
artística del nostre alumnat, que volem que siguin joves amb molta creativitat per tal
que puguin reinventar el futur de la nostra societat, que serà seu d’aquí a molt poc.
Vam poder participar del programa Caixaescena, un enriquidor programa de formació
teatral per a jo ves. Hem participat novament en un intercanvi amb Holanda, obrint
les portes de les nostres llars per a què coneguin en nostre entorn i la nostra cultura.
A la First Lego League hi vam fer un molt bon paper, presentant les nostres missions
científiques i el nostre robot, hem ampliat el nostre projecte Play Green, de neteja de
l’entorn amb totes les escoles vinculades a l’institut i estem a punt d’estrenar-nos en
el Projecte Rius, pel qual hem apadrinat un tram del riu Anoia, al seu pas per Vallbona
d’Anoia. I continuem sent actius presentant-nos a concursos com el Gust per la Lectura,
la Cristal·lització a l’Escola, el programa d’Escoles Verdes, el Servei Comunitari, les trobades
esportives i moltíssimes activitats més, amb el propòsit que l'alumnat desenvolupi
competències i habilitats que van més enllà de la vida diària del centre escolar.
Amb tota l’estimació cap a les vallbonenques i vallbonencs, des de l’Institut de Vallbona
d’Anoia, l’equip directiu, els equips docents, l’alumnat i el personal que hi treballa
us desitgem una bona i florida Festa del Roser 2019.

