ACTES POPULARS ROCAPREVERA 2016
Divendres, 16 de setembre:
- A les 21 hores, inauguració exposicions:
- A la sala de la Rectoria del Santuari, exposició Teules pintades de N.
Subirana.
- A la Rectoria, exposició del CF Torelló.
- A la Cripta del Santuari, exposició de material litúrgic i del centenari
estendard de l’Orfeó Cirvianum.
- A l’Església, exposició del 10è Concurs de dibuix de les escoles de Torelló.
- A la carpa de l’esplanada del Santuari, exposició de fotos dels escoltes: ‘70
anys fent història’ i ‘vine, busca't i cataloga’t’.
Dissabte, 17 de setembre:
- A la 1 del migdia, repic de campanes.
- A les 4 de la tarda, partit de presentació del CF Torelló.
- A les 5 de la tarda, 6è Campionat de Bitlles Catalanes. Organitza Club de
Bitlles Catalanes Somiserem del Ges.
- A dos quarts de 6 de la tarda, cercavila de gegants i nans. Organitza Colla
Gegantera 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, plaça d’en Pujol,
carrer del Pont, carrer Mossèn Parassols, passatge 11 de Setembre i plaça
Nova.
- A les 6 de la tarda, a la zona esportiva, presentació dels equips del CF
Torelló.
- A dos quarts de 10 del vespre, inauguració de la Tómbola, a càrrec de la
Pabordessa Major.
- A tres quarts de 10 del vespre, Pregó de la festa.
- A les 10 de la nit, activitat del CF Torelló.
- A les 11 de la nit, actuació musical del grup Own Versions.
Diumenge 18 de setembre:
- A partir de les 10 del matí: obertura de les atraccions i inici dels viatges del
carrilet, sortides des de la plaça Vella.
- A dos quarts d’11 del matí: Cercavila de gegants i nans, acompanyats pels
gegants del barri de Montserrat, en Jordi i la Montserrat i la Noia, junt amb
dels gegants dels col·legis de Torelló. Organitza Colla Gegantera 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 dos quarts d’1 del migdia: Ball de gegants i nans.
- A la 1 del migdia: sardanes amb la Cobla Genisenca.
- A les 5 de la tarda: Espectacle Infantil a càrrec del Mag Xule (espectacle
patrocinat per l’Agrupació de Comerciants).
- A les 6 de la tarda: sardanes amb la cobla Genisenca.
- A les 8 del vespre: concert a l’església a càrrec de Pep Poblet i Nito Figueras.
A la mitja part del concert es sortejarà un viatge de cap de setmana.
- A les 9 del vespre: ‘CF Torelló: 100 anys d’història’.
Dilluns 19 de setembre:
- A les 9 del matí: Caminada Popular, a càrrec de Joan Montanyà i l’equip de
Pabordes. Sortida i arribada a la plaça del Santuari.
- A partir de les 10 del matí: obertura de les atraccions i inici dels viatges del
carrilet. Sortides des de la plaça Vella.
- A les 10 del matí: activitat del CF Torelló.
- A les 11 del matí: inici d’activitats per a la canalla a càrrec de la casa Jovi.
- A dos quarts de 5 de la tarda: VII concurs de baldufes. Organitza Museu de
la Torneria.
- A dos quarts de 6 de la tarda: Joc de pistes. Organitza Agrupament Escola i
Guia Comte Jofre i Verge de Rocaprevera.
- A les 6 de la tarda: taller de robòtica amb RoboTIC.
- A les 6 de la tarda: fase final de l’activitat del CF Torelló.
- A les 7 de la tarda: entrega de premis del concurs de baldufes i del concurs
de dibuixos dels alumnes de les escoles de Torelló.
- A les 9 del vespre: sorteig d'un televisor.
- Cloenda de la Festa de Rocaprevera 2016 amb audiovisual de foto història i
encesa d’espelmes.

