
Ho organitza:

PREUS

SOPAR DE DISSABTE: 15 € 
Menú infantil: 5 € 

LA RESTA D’ACTES
SÓN GRATUÏTS.

Els tiquets del sopar es podran 
comprar del DIJOUS 22 al 
DIMECRES 28 DE JUNY a 
l’AJUNTAMENT, de les 8 del matí 
a les 3 del migdia.

Es podrà pagar en efectiu o en 
targeta de crèdit.

L’Ajuntament es reserva el dret 
a modificar i/o cancel·lar algun 
acte per causes majors.
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DIJOUS 29 DE JUNY

Havaneres amb el grup Cavall 
Bernat
Hora: 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
A la mitja part, hi haurà rom cremat per a tothom. 

DIVENDRES 30 DE JUNY

Concert jove de la Festa Major i 
de la XV Setmana de la Joventut 
amb els grups Boikot, Zàping 
Versions, DJ Àlex i el grup 
teloner Fransie Klass
Hora: 11 de la nit
Lloc: parc de Sant Galderic

DISSABTE 1 DE JULIOL

Final del I Torneig Comarcal 
Aleví de Tennis
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Pistes de Tennis
Organitza: CT La Pobla

Cercavila amb les colles 
geganteres de Calaf i de             
la Pobla de Claramunt 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc d’inici: avinguda de Gumersind Bisbal 
Lloc de finalització: parc de Sant Galderic

Sopar popular de Festa Major
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans

MENÚ
∙ Meló amb pernil
∙ Cuixa d’ànec confitada amb prunes, pinyons i   
  orellanes 
∙ Pa, aigua, vi i cava
∙ Gelat
∙ Cafè i gotes

MENÚ INFANTIL: pollastre arrebossat amb 
patates xips i gelat

Després del sopar, hi haurà 
ball amb l’orquestra Venus i, a 
continuació, festa per als més 
joves amb el Dj Àlex.
DIUMENGE 2 DE JULIOL
Missa solemne de Pius X 
cantada per la Coral La Lira
Hora: 2/4 de 12 del matí
Lloc: església de Santa Maria
A continuació, la formació coral poblatana oferirà 
un breu concert.

Exposició de Toni Guix amb el 
títol “Racons de la Pobla i olis”
La mostra es podrà visitar fins al diumenge 16 de juliol.
Hora de la inauguració: 3/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions 

Sardanes amb la Cobla 
Contemporània
Hora: 1 del migdia
Lloc: plaça de l’Ajuntament
A continuació, hi haurà pica-pica per a tots els 
assistents.

Taller i cercavila de bombolles
Hora: 6 de la tarda
Lloc: passeig de Lluís Companys 

Concert de gospel amb el grup 
The Gourmets
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
* En cas de pluja, l’espectacle es farà a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

DILLUNS 3 DE JULIOL
Parc infantil amb inflables 
Hora: de les 11 del matí a la 2 del migdia 
Lloc: plaça dels Països Catalans

Xocolatada per a tota la quitxalla
Hora: 2/4 de 5 de la tarda 
Lloc: plaça dels Països Catalans

Festa Holi
Hora: 6 de la tarda 
Lloc: plaça dels Països Catalans
* Cal portar roba vella.

Benvolguts poblatans / 
Benvolgudes poblatanes,
L’estiu és un temps que convida a sortir al carrer, a participar 
en activitats a l’aire lliure i a compartir moments amb els 
amics. Per això, durant aquests mesos, s’intensifica l’agenda 
festiva dels pobles i ciutats. Al nostre municipi, la Pobla de 
Claramunt, des de final de maig i principi de juny, gairebé 
cada setmana s’organitza un acte, ja sigui des de les entitats 
locals o des de l’Ajuntament. La Setmana de la Gent Gran, 
la Trobada de Puntaires, la festa de fi de curs de l’escola, la 
revetlla de Sant Joan, la Setmana de la Joventut, que enguany 
arriba a la quinzena edició, són algunes propostes, entre 
moltes d’altres, que fan que el nostre poble estigui en plena 
efervescència.

I entre la darrera setmana de juny i la primera de juliol, els 
poblatans i les poblatanes vivim la Festa Major, una de les  
primeres de la nostra comarca. Del 29 de juny al 3 de juliol, 
des de la regidoria de Cultura i Festes s’ha programat una 
àmplia oferta d’activitats, adreçades a petits, joves i grans. 
La programació segueix una línia similar a la d’altres anys. 
Algunes de les propostes es conserven ja que tenen una molt 
bona acollida, com les havaneres, la cercavila o el sopar i el 
ball del dissabte. Per als infants s’han programat diverses acti-
vitats, com un taller i una cercavila de bombolles o una festa 
Holi. També vull fer esment al concert de gospel que oferirà 
el grup The Gourmets, el diumenge al vespre.

Des de l’organització posarem tota la dedicació perquè 
aquesta Festa Major, com altres anys, sigui tot un èxit. Aquest 
èxit, però, no serà complet sense la vostra participació. Us 
convido, doncs, a participar en aquestes jornades festives, a 
gaudir-ne i fer poble.

BONA FESTA MAJOR 2017!
Santi Broch i Miquel
Alcalde

PRESENTACIÓ


