


Després de dos anys de pandèmia, finalment podem 
celebrar la nostra Festa Major amb normalitat. 
Evidentment que no podem abaixar la guàrdia i hem 
de ser prudents.

Enguany hem volgut fusionar els dos esdeveniments 
més importants: la Festa Major de Sant Miquel i els 
Tastets que coincideixen temporalment.

Serà una Festa Major amb més de trenta actes amb 
la voluntat que fomentin les relacions entre els 
veïns i veïnes del poble i per a tots els públics que 
recupera elements tradicionals com la botifarrada, 
la xocolatada infantil o els jocs tradicionals, i alhora 
innova apostant per les noves tecnologies, amb 
la gimcana interactiva o el mapping (projecció 
d’imatges i/o d’animacions sobre una façana).

Cal destacar l’espectacle de teatre “Cartes d’amor“ 
del Casal de Cultura, un autèntic clàssic modern de 
l’autor Albert Ramsdell Gurney que encara avui es 
representa en teatres de tot el món, reinterpretat 
per Lloll Bertran i Àlex Casanovas. 



El pregó anirà a càrrec d’un equip de locutors 
de Ràdio Vallromanes. Tindrem també sopar de 
cabàs i ball amb el DJ Albert Wind & Fire, per poder 
compartir amb la família i amistats. Pels joves hi 
haurà la Zombie Survival, la Holi Party i la Nit Jove 
amb Wateke On Tour 2022, amb Punt Lila, entre 
d’altres.

Un any més volem agraïr la col·laboració de les 
entitats locals que s’hi han sumat organitzant 
activitats com els concerts de Gòspel i de la Coral 
de Vallromanes, la melé de petanca, el partit femení 
d'handbol, el tir amb arc, el torneig d’escacs, i la 
segona edició de la nocturna Trinxavambes Xtrail.

Aquests dies els carrers i les places de Vallromanes 
es tornaran a omplir d’espectacles i de festa.

Gràcies a tothom i molt bona Festa Major 2022!!

JORDI MADAULA 
Regidor de Cultura i de Festes 

DAVID RICART 
Alcalde



11 h  Àrea51
Gimkaphoto 
Concurs de fotografia digital per a joves

17 a 20 h  Lliurament de fotos

Organitza: Amics de la fotografia

12 h  Pista coberta
Inauguració de la 10a edició de les Jornades 
Gastronòmiques TASTETS 
Col.labora: Valltocats

18 h  Plaça de l’Església  
Gimcana interactiva 
“Els Vallromanins de l'any” 

Joc de pistes amb mòbil
Per a grups de 5 persones

 Casal de Cultura

19.30 h  (també diumenge 25)
Vespres singulars de creació i territori
Dues intervencions artístiques úniques per 
a un grup reduït de públic

Consulteu el programa específic! 

Entrada 1 dia: 6 € 
A la taquilla del Casal o bé www.entrapolis.com
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Reserva de places 
entrapolis



dijous29
11 a 14 h  Plaça Can Poal   
Activitats familiars
Bumper balls joc de pilotes gegants 
i Juguipop col·lecció de jocs populars

 S’anul·la

12 h  Església parroquial
Missa solemne 

Participa: Coral de Vallromanes

13 h  Casal de la Gent Gran
Aperitiu per a la gent gran 

Inscripció prèvia a l'ajuntament a partir del dia 15

 Pista coberta

14 h  Restaurant Can Poal
Dinar per a dones
Preu: 30 € sòcies / 35 € no sòcies
Reserves al 676 828 631

Organitza: Associació de Dones La Brúixola

18 h  Camp de futbol
Espectacle de circ Volov
Circ i música en directe per a tota la família

Premi 2021 al millor espectacle de carrer a la Fira de Teatre 
de Castella Lleó

Entrada gratuïta

 S’anul·la



19 h  Plaça de l’Església
Programa de ràdio Ona Jove 
en directe"especial Festa Major" 

També podreu escoltar-ho en directe a: 
radio.vallromanes.cat/radios/directe 

 Pista coberta

20 h  Plaça de l’Església
Pregó de Festa Major 
A càrrec dels locutors de Ràdio Vallromanes

També podreu escoltar-ho en directe a: 
radio.vallromanes.cat/radios/directe 

 Pista coberta

20.30 h  Plaça de l’Església
Botifarrada
Tiquet: 3,50 € 
A la plaça a partir de les 19 h o bé www.entrapolis.com

 Pista coberta



19 h  Casal de Cultura
Concert de la Coral de Vallromanes 
i la coral Voces
Direcció: Ariel Seras

Entrada: 1 € simbòlic per regular l’aforament 
a la taquilla del Casal o bé www.entrapolis.com

Organitza: Coral de Vallromanes

20 h  Casal de Cultura
Inauguració de l’exposició de fotos 
del 25è Concurs de Fotografia 
Lliurament de premis: Premi Sant Miquel 
i premi de Gimkaphoto (concurs de joves)

Entrada gratuïta

Organitza: Amics de la fotografia de Vallromanes
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21 h  Pista coberta 
Sopar de cabàs
Compartim l’àpat de Festa Major amb família i amistats 
L’Ajuntament ofereix una copa de cava

Apunteu-vos a l’OAC o bé al Casal de Cultura

Tot seguit ball amb el DJ Albert Wind & fire
amb la millor música dels 80's & 90's

21.30 h  Casal de Cultura 
8a Survival Zombie
Joc de supervivència davant d’una invasió zombie

Inscripcions en línia (formulari disponible a 
www.vallromanes.cat) del 13 al 17. Places limitades

Preu: 4 €  (1 € amb el carnet de l’Àrea51)

A partir de les 19 h  Check-In de tots els participants. 
S’informarà a cada grup de l’hora que hauran de presentar-se 

21.30 h  Inici nascuts entre 2008 - 2010
22 h  Inici nascuts fins 2007

En acabar, lliurament de premis als guanyadors 

Organitza: Grup Survival Zombie

 Es posposa
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9 h  Camp de futbol 
Melé de petanca  
Organitza: Club de Petanca de Vallromanes

 S’anul·la

10 h  Pista coberta
Partit femení solidari d'handbol
Organitza: Feministes de Vallromanes

10.30 h  Plaça del Casal  
Torneig d’escacs 
Organitza: Vallromanes Escacs Club

 Casal de Cultura

11 h  ZEM 
Torneig de pàdel 
Horari a confirmar segons inscripcions 
Inscripcions per whatsapp al 638 714 349

 S’anul·la

18 h  Àrea51
Torneig de ping-pong 

Categories: 
Amateur: nascuts entre el 2007-2009
Pro: nascuts entre 2004-2006

Informació i inscripcions: Àrea51
Places limitades



18 h  Plaça del Casal
Espectacle de pallasso Dr. Fever «Ouh Yeah!»
Pallasso, circ i Rock&Roll

18.30 h  Plaça del Casal
Xocolatada
Organitza: AFA Institut-Escola Els Tres Pins 

20 h  Pista coberta
2a edició de La Nocturna Trinxavambes Xtrail
Tota la informació a www.lanocturnaxtrail.com

Organitza: Trinxavambes 

21 h  Casal de Cultura
Espectacle de Festa Major
Teatre: Cartes d’Amor

Un autèntic clàssic modern de l’autor Albert Ramsdell 
Gurney que encara avui es representa en teatres de tot 
el món, reinterpretat per Lloll Bertran i Àlex Casanovas

Entrada especial de Festa Major: 6 € 
A la taquilla del Casal o bé www.entrapolis.com



22 h  Camp de futbol
Nit Jove
Concert JisusX teloner  
Wateke On Tour 2022

Punt Lila organitzat per Feministes de Vallromanes

Espai Crític de la Festa organitzat pel programa de prevenció 
de drogues i pantalles CRÍTIC

Matí  Plaça de l’Església
Mercat rural 

 S’anul·la

10 h  Tot el matí  Rambla i Plaça de l’Església
Postulació anual “En lluita contra el càncer” 

10 h  Camp de futbol
Tir amb arc per a tothom 
Organitza: Club Arquers de Vallromanes

 S’anul·la

10.30 h  Plaça del Casa 
Partides simultànies d’escacs
Organitza: Vallromanes Escacs Club

 Casal de Cultura
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11 a 13 h
Taller de manualitats
Crea una imatge que serà projectada a la nit a la façana 
de la plaça de l’Església 

11.30 h  Plaça de l’Església
Sardanes
Amb la Cobla la Principal de l’Escala i la Colla Cardener

 Pista coberta

17 h  Davant de l’Àrea51
Holi Party
Explosió de música i colors

Preu de la bossa de colors: 2,50 €

 S’anul·la

17.30 h  Casal de Cultura
Conta contes
amb Alba Mascarella



19 h  Casal de Cultura
Concert de G de Gòspel
Aforament limitat, reserva la teva butaca (1 € simbòlic) 
A la taquilla del Casal o bé www.entrapolis.com

Organitza: En Clau de Gòspel

21 h  Plaça de l’Església
Final de Festa
Live-mapping
Espectacle audiovisual d’intervenció arquitectònica 
en directe, llums i acció



 En cas de pluja l'activitat exterior 
canvia d'ubicació o bé s'anul.la, segons 
s'indica en la programació

Volem agrair a totes aquelles persones i entitats que 
han treballat i col.laborat amb activitats fetes durant 
tot l'any i especialment per aquesta Festa Major

L'Ajuntament us desitja que passeu una bona 
Festa Major de Sant Miquel 2022
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