
 

XIV 

FESTA MAJOR  

DE  

LA ROCA  
 

30 de juny i 1 de juliol  
 

del 2017 

   



20 de juny fins l’ 1 de 

juliol del 2017 

I
r
 Concurs de dibuix 

Fes un dibuix pel pròxim cartell de festa 

major si tens de 7-12 anys i si tens de 3-6 

anys el teu cartell pot ser el premiat per ser 

la nova imatge de la caminada diürna que es 

farà al 2018. 

El jurat està format per: 

Rita Sañé (Membra de l’Arpa) 

Marc Robles (Estudiant ESDAP) 

Anna Llumà (Estudiant ESDAP) 
 

Entrega dels dibuixos (màxim 3 per participant) a 

la plaça Sant Quirze al mateix dia de la festa, 

abans de les 18h.  
 

Els noms dels guanyadors es dirà el dia  

1 de juliol a les 22h. a la pista 

poliesportiva! 



30 de juny del 2017 
 

Iª Caminada Popular 

Nocturna 
 

Sortida - 20:30h. A les casetes 

d’informació de l’entrada de la 

urbanització. 

Arribada – 21:30h. A les casetes 

d’informació on ens esperarà un petit 

refrigeri i la inauguració de la caseta! 

 

Organitza i Col·labora 

 



1 de juliol del 2017 
 

16h. Trenet casa per casa 

(Tots aquells infants i adults que i 

vulguin pujar, cal que pengeu un 

mocador blanc a la porta de casa.  

El trenet porta a tothom cap a la plaça 

Sant Quirze.) 

 

17h.– 20h. Festa de l’escuma 

i inflables d’aigua 

(Es farà a la plaça Sant Quirze) 

A càrrec de la companyia Serpentina 

No us oblideu el banyador, les 

xancletes, la crema solar i la tovallola! 



1 de juliol del 2017 

17:30h. Missa de Festa 

Major i Celebració dels 50 

anys del canvi de la 

campana de l’ermita Sant 

Quirze 

(Es farà a l’aire lliure al costat de 

l’ermita ) 

18h. Berenar popular fet 

per les famílies 
 (Es tracte de fer coca, pastissos i refrescos 

sense alcohol per refer forces després dels 

jocs, la festa de l’escuma i la missa. 

Aquest berenar es farà a la plaça Sant Quirze) 

Demostreu el vostre talent 

gastronòmic! 



20h. Moment d’anar-se a posar guapos i 

guapes pel sopar! 

 

21h. Sopar popular* 
Sopar a la Pista Poliesportiva de la 

Urbanització de la Roca de Taradell. 
- 

Aquest any el menú va a càrrec d’ Arròs i 

Fideus. El menú serà el següent: 

Adults Amanida d’embotit, carn a la brasa i 

gelat. També inclou: pa, vi i aigua. 

Infants Macarrons, botifarra amb patates xips 

i gelat. També inclou: pa i aigua. 

 

 Preus 

*Compreu les entrades abans del 27 de juny 

al Celler. I el dia del sopar penseu a portar 

plats, gots i coberts! 

Adult soci 11€ Infant soci 7€ 

Adult no soci 13€ Infant no soci 9€ 

    



22h. Entrega de premis als 

guanyadors/es del concurs 

de dibuix 2017 
Els guanyadors no sabran que han estat 

premiats fins aquest moment.  

Per tant, és sorpresa per a tots els infants i 

públic assistent! 

 

22:15h. Hereu i pubilla 

2017 
Només podran ser hereu i pubilla aquells 

nens i nenes de 3-12 anys que hagin participat 

a la caminada nocturna, la festa de l’escuma i 

al concurs de dibuix.  

La tria i el nomenament es farà després del 

sopar! 

 



22:30h. Gran Sorteig  
 

No llenceu el tiquet del sopar, 

perquè pot tenir premi! 
 

El numero del sorteig és el que apareix en 

cada tiquet de sopar. 

Aquest sorteig es realitza amb els números de 

la matriu, per tant qualsevol nombre que surti 

durant el sorteig és perquè s’ha venut. 

En el moment del sorteig es dirà color i 

nombre, cal estar molt atent, ja que si no surt 

el guanyador es tornarà a sortejar el regal. 

 

Col ·laboradors del gran sorteig 
 

 

 

 

 

 

 



Col ·laboradors del gran sorteig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Col ·laboradors del gran sorteig 

 

 

 

 

 

 

 

El Celler Nou 
 

 

23h. Espectacle de màgia 

amb el mag 

POTADECABRA 
ESPEREM NO DESAPAREIXER... 

 



23h. OBERTURA DE LA 

BARRA MÉS 

REFRESCANT DE 

L’ESTIU! 
Mojitos, gintònics,... 

A càrrec de la Liss. 

 

00:00h. DISCOMÒBIL 
La discomòbil més taradellenca i jove que 

ha punxat a la Roca! 

A càrrec d’en Dami i en Gerard. 

 

2h. FI DE LA FESTA  

La festa s’acaba, però l’associació està sempre 

a la vostra disposició: 

associaciodelaroca@gmail.com 

 

mailto:associaciodelaroca@gmail.com


 

 

 

 

          

 

 

 

 

Caseta d’informació 

 

Plaça Sant Quirze i Ermita 

Sant Quirze 

 

 

Pista Poliesportiva 

 

 


