
DIVENDRES,11 

Festa Major 2022

Ja podeu reservar la vostra plaça, no deixis
que t'ho expliquin, serà una gran nit!!!

DISSABTE,12

DIUMENGE,13

11h: Ofici Solemne amb l'acompanyament
del Cor de Rocaprevera.

11h: Celebrem els 50 anys del U.E Sant Martí i
del campionat amb un partit al camp de futbol
de l'Esquirol. Per acabar entrega de la copa i
petit refrigeri.

12:15h: Al local social, PREGÓ a càrrec de l'ABEL
RUBIÓ , seguidament VERMUT POPULAR amb
l'acompanyament del saxofonista PEP POBLET,
amb el concert Saxsejant el vermut !!! 

21h: SOPAR de festa Major al local social (cal
fer reserva prèvia abans del di.mecres dia 9).

*Tere: 606513201
*Fina: 618447922
Cost: 30€/persona

Per acabar de pair, màgia  amb el MAG
LEANDRE amb l'espectacle SOMIA  i concert 
 amb el grup MAMT'S Pop Roch clàssic i actual. 



21:30H: Aquest any tornem a tenir teatre,
una comèdia original de Ventura Porta i
Rosés. 
     
       

 NO TOTES LES FLORS SÓN DE PLÀSTIC

SALVI: Miquel Camps
JARDINERA: Aina Sala
LALI: Laura Riera
NORBERTO: José Antonio Santiago
ENGRACIETA: Eva Domènech
JULIANA : Gemma Baulenas
JULIETA: Cecilia Bush
PROF. EZEQUIEL: Abel Rubió
EUGENI: Marc Domènech
GEMMA: Laura Domènech 

DISSABTE, 19

17h: Al local social petits i grans podrem
gaudir d'un TALLER d'ARGILA. Tots els
participants podran crear un personatge
amb cares i expressions diverses. 

DIUMENGE, 20

9h: CAMINADA POPULAR
(detallarem més informació en el programa) 

Us avancem, que com sempre, serà una
caminada per tots els públics i l'acabarem
amb un bon esmorzar i un petit obsequi. 



DISSABTE, 26
17h: TAST de CERVESA al local social a
càrrec de CERVESA MONTSENY. 

L'activitat tindrà un cost de 3 euros per
persona .

22h: Prepareu el mocador perquè ens
acompanyaran els HAVANERUS DE
L'ESQUIROL amb tot el seu repertori . A
la mitja part rom i galetes per a tothom. 
El concert serà al local social. 

11h: SANTA MISSA  i seguidament ESMORZAR POPULAR. Aquest
any, l'esmorzar estarà ubicat al camp de futbol del Sant Martí.

Tenim un joc preparat per a tots vosaltres que necessitem molt
d'espai... sabeu com van de ventre les vaques i els burros?  Veniu i
ho esbrinem tots junts. 

Pels mes petits hi haurà inflables. 

17h: Es repeteix l'obra NO TOTES LES FLORS SÓN DE PLÀSTIC

DIUMENGE, 27

Molt bona festa Major i que comenci la
GRESCA !!


