ACTES POPULARS ROCAPREVERA 2015
Divendres, 18 de setembre:
-A les 21 hores, inauguració exposicions:
-A la sala de la Rectoria del Santuari, exposició de puntaires.
-A la Cripta del Santuari, exposició de fotografies d’antics pabordes.
-A l’Església, exposició 9è Concurs de dibuix de les escoles de
Torelló.
-A l’esplanada del Santuari, exposició dels 50 anys del Club Bàsquet
Torelló.
Dissabte, 19 de setembre:
-A les 16 hores, a les instal·lacions esportives, partit de futbol: FC
Torelló - Voltregà CF.
-A les 17 hores, repic de campanes.
-A les 17.30 hores, cercavila gegants i nans de Torelló, organitza
Geganters de Torelló.
Recorregut: Plaça Nova, passatge Cirvianum, carrer Sant Bartomeu,
carrer Manlleu, carrer Nou, carrer Sant Isidre, carrer Sant Jordi,
carrer Pla de l’Aire , carrer Manlleu, carrer Diputació, carrer Anselm
Clavé, plaça Germà Donat, carrer Enric Prat de la Riba, placeta d’en
Pujol, carrer del Pont, carrer Mossèn Parassols, passatge 11 de
Setembre i plaça Nova.
-A les 18 hores, a les instal·lacions esportives, presentació dels
equips del Club de Futbol Torelló.
-A les 17 hores, a la plaça del Santuari, 5è Campionat de bitlles
catalanes. Organitza Club de Bitlles Catalanes Somiserem del Ges.
-A les 19 hores, a la plaça Vella, ‘On tot comença’ a càrrec de l’ANC
Vall de Ges.
-A les 21.30 hores, inauguració de la tómbola a càrrec de la
Pabordessa Major.
-A les 21.45 hores, inici amb l’actuació del Ballet de Judit Verdaguer.
-Pregó de la festa a càrrec de Josep M. Pradell i Lluís Bové.
-Audiovisual de fotografies d’antics pabordes amb pantalla gegant a
la plaça del Santuari (realitzat per Josep M. Callén i Mas i música de
Pep Poblet).
- Rom cremat, a l’esplanada del Santuari, organitzen “Els Danis”.

Diumenge 20 de setembre:
-De les 9 a les 14 hores, Mercat de la Cuca, Cucaprevera a la plaça
Vella.
A l’esplanada del Santuari:
-A partir de les 10 hores, inflables tot el dia, a càrrec del Club
Bàsquet Torelló.
-A partir de les 10 hores, inici dels viatges del carrilet. Sortides des
de la Plaça Vella.
-A les 10 hores, activitats lúdiques d’ADFO, tot el dia, organitza
l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona.
-A les 10.30 hores, cercavila de gegants i nans, acompanyats per en
Jordi i la Montserrat i la Noia, junt amb els gegants dels col·legis de
Torelló. Organitza Geganters de Torelló
Recorregut: Passatge Cirvianum, carrer Sant Miquel, carrer Capsavila, carrer Sant Feliu, plaça de la Vila, carrer Mn. Parassols, carrer
del Pont, plaça Vella, carrer Rocaprevera, Cals Avis i plaça del
Santuari.
-A les 12.30 hores, ball de gegants i nans.
-A continuació, sardanes amb la Cobla Genisenca.
-A les 17 hores, espectacle infantil a càrrec del Mag Joss (espectacle
patrocinat per l’Associació de Comerciants).
-A les 18 hores, sardanes amb la Cobla Genisenca.
-A les 20 hores, concert a l’església a càrrec del Cor D’homes.
-A les 21 hores: documental dels 50 anys d’història del Club Bàsquet
Torelló, ‘Volíem fer-ho!’.
Dilluns 21 de setembre:
A l’esplanada del Santuari:
-A les 9 del matí, Caminada Popular. Sortida i arribada de la plaça
del Santuari, apta per a tots els públics. Organitza Centre Excursionista de Torelló.
-A partir de 10 hores, inflables tot el dia.
-A partir de 10 hores, inici de viatges amb el carrilet, sortida plaça
Vella.
-A les 10 hores, fase prèvia del campionat 3x3 organitzat pel Club
Bàsquet Torelló.
-A les 16.30 hores, passeig amb ponis, darrera l’esplanada del
Santuari (organitza Hípic Maver).

-A les 16.30 hores, VI Concurs de baldufes. Organitza Museu de la
Torneria.
-A les 17.30 hores ‘Va de contes’. Escoltarem els contes que tant ens
agrada sentir, explicats per la Dolors Peix.
-A les 18 hores, taller de manualitats, a càrrec de l’Escola de Arts
Plàstiques de Torelló.
-A les 18 hores, fase final del campionat de 3x3 de bàsquet.
-A les 19 hores, entrega de premis: concurs de baldufes i dibuixos
dels alumnes de les escoles de Torelló.
-A les 21 hores, sorteig d’un viatge a Andorra i clausura de l’Aplec
de Rocaprevera 2015 a càrrec del Ballet de Judit Verdaguer.
-Espectacle de llum i so.
Tots els dies
Bar del bàsquet, servei de bar, entrepans i tapes.

