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Benvinguda de nou Festa Major i ben trobada, 
ja que, després de tant de temps, no érem 
conscient de la nostra vulnerabilitat. Tot i que, 
per sort, les coses -gairebé- sembla que estan 
canviant, hem de ser capaços de retrobar de 
nou el rumb perdut de la nostra vida quotidiana. 
Hem de tornar a recuperar el somriure, que 
tant de temps portem ocultat sota un tros de 
roba, i saber que després d’una llarga tempesta 
sempre arriba la calma de nou.

Però cal que fem memòria i saber d’on venim 
perquè avui sapiguem on podrem arribar. Si 
som conscients del que significa tot el sacrifici 
que hem hagut de fer per assolir els nostres 
propòsits, serà molt més fàcil gaudir d’uns 
moments amb molta més harmonia ciutadana.
No cal dir que hem de tenir molt present la bona 
feina realitzada pels nostres professionals de la 
salut. Perquè si avui podem fer una socialització 
més raonable i assenyada, no hi ha dubte que 
és gràcies a la seva constant i infatigable tasca 
durant tots aquests darrers, massa llargs, 
mesos. Elles i ells amb la seva tossuderia són 
els culpables que enguany podrem gaudir d’una 
Festa Major que just fa un any vam haver de 
suspendre a correcuita per poder afrontar les 
mesures sanitàries que ens recomanaven.

És per això que aquest any, més ferms que el 
darrer, cal aixecar ben alta la copa de cava per 
tots: pels qui ens han guarit, pels qui ens han 
facilitat assumir els mals tràngols, pels qui 
tenim al costat i sobretot per tots aquells que 
hem deixat enrere en una pandèmia que tant 
de bo mai hagués succeït.

Gaudim doncs, de l’oportunitat del moment, 
obrim de bat a bat els carrers i places del 
nostre poble i siguem curosos. Fem que la 
Festa Major d’enguany sigui tot un exemple de 
rauxa, però amb molt de seny.

David Espuña 
Regidor de Cultura i Festes

Tornem a celebrar presencialment la Festa 
Major de Santa Agnès de Malanyanes, després 
de molts mesos d’activitats virtuals per evitar 
el risc de contagi. Però no s’ha d’abaixar la 
guàrdia: la incidència del coronavirus és 
massa alta i, tot i l’avanç que suposen les 
vacunes, hem d’extremar les precaucions. Des 
de l’Ajuntament hem posat tots els mitjans 
per gaudir d’una festa segura, ja sabeu que 
la cultura és segura. Així, porteu mascareta, 
mantingueu les distàncies i respecteu en tot 
moment les mesures de cada activitat.

Vull agrair especialment a totes les persones 
que han treballat incansablement per 
aconseguir organitzar una festa com aquesta 
amb l’actual situació de pandèmia. Veïnes, 
veïns, entitats i personal municipal, que 
mostren any rere any una voluntat de servei 
i un compromís ferri per mantenir la cultura 
i tradicions roqueroles. Aquesta feina, que 
sembla que pot passar desapercebuda per la 
gent, és vital per la cohesió i el manteniment 
de la nostra raó de ser. Ens fa sentir orgullosos 
i orgulloses del nostre racó de món, ens 
permet retrobar-nos amb les nostres amistats 
i família, ens permet descobrir artistes i 
propostes culturals úniques, i ens permet 
gaudir del nostre entorn i valorar-lo.

Us convidem a totes i tots de gaudir de la Festa 
Major de Santa Agnès de Malanyanes, segur 
que trobareu propostes que us encantaran. 
Consulteu el programa i estigueu atentes i 
atents per si hi ha algun canvi, atès la situació 
pandèmica. Gaudiu de l’estiu, del municipi i 
de les nostres tradicions i propostes. Us hi 
esperem! 

Albert Gil
Alcalde de la Roca del Vallès

SENY I RAUXABENVOLGUDES, BENVOLGUTS



DEL 16 AL 18 D’AGOST

VIII TORNEIG DE RUMMIKUB

 Hora: de 16 a 20 h

Inscripcions: 
e-mail: p.canyes@gmail.com
Telèfon 616 495 438 i també per Whatsapp

Preu: 5 € a pagar el dia del torneig. 
Places limitades. 

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès 
de Malanyanes.

 Organitza: Associació de Veïns de Santa 
Agnès de Malanyanes.

TORNEIG DE FUTBOL

Torneig mixte de dues categories: una de 
menors de 13 anys (13 anys inclosos) i una de 
majors de 14 anys (14 anys inclosos). 

Els participants hauran de portar una 
samarreta blava i una samarreta vermella 
depenent de l’equip que toqui. 

Els equips s’organitzaran el mateix dia del 
torneig segons les inscripcions.

El Casal s’ocuparà de l’arbitratge i de la 
retransmissió pel micròfon i altaveus.

 Hora: 18 h.

Inscripcions: 2 € mitjançant Bizum al número 
606751707 indicant a l’assumpte “FUTBOL” 
així com el nom i cognoms del jugador/a i 
categoria a la qual s’inscriu (-13 o +14).

 Organitza: Joves de Santa Agnès.

DEL 17 AL 19 D’AGOST

EXPOSICIÓ D’ARTISTES

Una bufarada fresca de creativitat que els 
veïns del poble compartiran amb motiu 
de la festa major. 

 Hora: de 19 a 21 h.

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès 
de Malanyanes.

 Organitza: Associació de Veïns de Santa 
Agnès de Malanyanes.

DIJOUS 19 D’AGOST

GRAN FINAL VIII TORNEIG DE 
RUMMIKUB

 Hora:  de 16 a 18 h. 

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malanyanes.

 Organitza: Associació de Veïns de Santa 
Agnès de Malanyanes.



CONCERT AMB ELS PIRAT’S SOUND 
SISTEMA

Són el sound system de reggae, ragga i 
dancehall per antonomàsia a Catalunya.

El grup promet però noves perles d’estudi i la 
seva activitat sobre els escenaris no s’atura, 
fidels a la seva essència i al seu missatge, una 
barreja perfecta de festa i compromís.

 Hora: 22.30 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria.

ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC AMB L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 666 DIABLES DE LA ROCA

 Hora: 22 h.

 Lloc: Pista annexa de l’escola.

 Organitza: Associació Cultural 666 Diables la Roca. 

Aforament limitat.

Activitat subjecte a què ho permeti el nivell de risc d’incendi.

DIVENDRES 20 D’AGOST

TORNEIG DE PING PONG

Torneig mixte de dues categories: una de 
menors de 13 anys (13 anys inclosos) i una de 
majors de 14 anys (14 anys inclosos). 

Els participants hauran de portar les seves 
pròpies raquetes.

El Casal s’ocuparà de l’arbitratge i de l’anotació 
de resultats i guanyadors per rondes.

 Hora: de 16 a 21 h.

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malanyanes

Preu: 2 € mitjançant Bizum al número 644341205 
indicant a l’assumpte “ping pong” així com 
el nom i cognoms del jugador o jugadora i 
categoria a la qual s’inscriu (-13 o +14).

 Organitza: Joves de Santa Agnès.

PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC 
DELS JOVES DE SANTA AGNÈS

 Hora: 22 h. 

 Lloc: Horta de la Rectoria.
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DISSABTE 21 D’AGOST

CAMINADA FAMILIAR

 Hora: 9 h.

 Punt de trobada: Plaça de l’església.

S’esmorzarà a l’ermita. Cal portar calçat 
còmode, esmorzar i beguda.

ESPECTACLE DE MÀGIA FAMILIAR 
“IL·LUSIONS AMB IL·LUSIÓ” AMB EL MAG PEP

Aquest és un espectacle de màgia familiar, 
professional i divertit, on es fusiona la màgia 
de les grans il·lusions, humor i ventrilòquia. 
Dibuixos que parlen, noies esmicolades, 
una noia que flota damunt d’una espasa i 
escapaments increïbles...

 Hora: 12 h.

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malanyanes. 

Amb reserva prèvia d’entrada al següent 
enllaç: https://www.eventbrite.es/e/
entradas-espectacle-de-magia-familiar-
illusions-amb-illusio-amb-el-mag-
pep-165092087879.

Aforament limitat.

GIMCANA DE POBLE
Grups reduïts (màxim 10 persones) i proves 
adaptades a les mesures Procicat. 

Esbojarra’t, estem de Festa Major! Jugarem, 
riurem i ens embrutarem amb els jocs de sempre.

 Hora: 17 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria.

 Organitza: Associació de Veïns de Santa 
Agnès de Malanyanes.

KARAOKE DE FESTA MAJOR
 Hora: 18 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria.



DIUMENGE 22 D’AGOST

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
 Hora: 12 h. 

 Lloc: Parròquia de Santa Agnès de 
Malanyanes.

I en acabar,

MOSTRA DE BALLS DELS GEGANTS DE 

LA ROCA DEL VALLÈS
 Lloc: Plaça de l’església.

A càrrec de: Colla Gegantera de la Roca del Vallès.

ACTIVITATS INFANTILS A CÀRREC DE 

“A PARTS IGUALS”
Hi haurà una gran varietat d’activitats infantils 
com els jocs gegants, el gran taller de circ, 
jocs d’aventura, i altres activitats familiars 
que ompliran la tarda del diumenge de Festa 
Major on el públic serà el protagonista.

 Hora: 18.30 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria.

NIT DE TEATRE “ISABEL CINC HORES”

AMB CARME SANSA 

El muntatge de l’autor Toni Strubell i Trueta, en 
forma de monòleg, explica la vida d’Isabel Vila 
(Calonge 1843-Sabadell 1896) en els fets de la 
primera Revolta Republicana datada de 1860.

 Hora: 21.30 h. 

 Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malanyanes.

Preu: 10 €.

Venda d’entrades: 
Divendres 13 i dilluns 16 d’agost de 17 a 20 h al 
Centre Cívic de Santa Agnès de Malanyanes.

Aforament limitat.

CONCERT DE LA 
TRIBUT FM 

Un repàs dels grans 
temes que sonen a les 
festes majors: música 
dels 80, amb el rock 

català al capdavant, passant per la rumba 
catalana, el mestissatge i molt més.

 Hora: 22.30 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria.
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I CONCURS DE FOTOGRAFIA A 

INSTAGRAM FESTA MAJOR 2021
Organitzat per l’Associació LA ROCA 
CÀMERA CLUB (LRCC)

Les fotografies que es pengin han d’haver 
estat fetes durant les festes majors de La 
Torreta, Santa Agnès de Malanyanes i La Roca 
l’estiu del 2021. La data límit per penjar les 
imatges és el 30 de setembre de 2021. 

La participació és lliure i gratuïta.

Premi:

Es declararan 13 imatges guanyadores. 
Aquestes imatges guanyadores formaran 
part del calendari de l’any 2022 que 
editarà el municipi. Les imatges també 
seran publicitades a les xarxes socials de 
l’ajuntament i de LA ROCA CÀMERA CLUB 
(@LaRocaCameraClub) i podran ser 
utilitzades posteriorment per a promocionar 
el propi concurs o les festes del poble.

Jurat i veredicte:

El jurat estarà format per membres de 
l’associació LA ROCA CÀMERA CLUB i de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès. El seu veredicte es farà públic 
durant la primera setmana d’octubre. Les 
persones guanyadores seran contactades a 
través d’un missatge a la seva fotografia a 
Instagram.

DESCARREGA’T LES BASES AQUÍ

CIRCUIT DE CARS A PEDALS
 Hora: 18.30 h.

 Lloc: Horta de la Rectoria

HAVANERES AMB EL GRUP   

LES ANXOVETES  
Grup d’havaneres nascut l’estiu del 2013 a 
Girona cantat íntegrament en femení que 
ofereix un repertori d’havaneres clàssic i 
tradicional maridat amb una bona guitarra i un 
bon contrabaix. 

 Hora: 22 h. 

 Lloc: Horta de la Rectoria.

laroca.cat/basesconcursfotografia
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PER UNA FESTA MAJOR SEGURA:
És obligatori l’ús de la mascareta en 
tots els actes de la Festa Major, ja sigui 
en espais interiors com a l’aire lliure 
donat que no es garanteix la distància 
de seguretat mínima requerida.
Cal respectar el distanciament 
social actual a les zones d’accés als 
espectacles i a l’hora de fer cues.

A l’entrada de tots els espectacles hi 
haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.

En tots els actes caldrà seguir les 
indicacions dels organitzadors, 
dels vigilants de seguretat i dels 
responsables d’accés, així com també 
els cartells informatius.

Preguem puntualitat i paciència.

L’aforament està limitat a les mesures 
vigents que marca el Procicat per 
espectacles i activitats culturals, amb 
un 70% de l’aforament.

En cas que sigui necessari i si les 
normatives de seguretat ho exigeixen, 
caldrà estar atents als possibles canvis 
d’horaris, d’espais i fins i tot a possibles 
cancel·lacions d’alguns actes.

Ens adaptarem a la normativa vigent 
i s’actualitzarà quan calgui per 
gaudir d’una Festa Major segura i 
responsable.

ESPAIS:
El principal espai de la festa serà a l’aire lliure, 
a l’Horta de la Rectoria. Aquest espai estarà 
perimetrat amb un únic punt d’accés des d’on es 
farà el control d’aforament.

Per l’espectacle familiar de màgia que es realitzarà 
el dissabte 21 d’agost a les 12 h al Centre Cívic caldrà 
fer reserva prèvia a través de l’aplicatiu eventbrite.

Els espais i recintes de la festa obriran les portes 
mitja hora abans per poder fer una entrada 
esglaonada. Al finalitzar els espectacles caldrà 
seguir les indicacions dels vigilants de seguretat i 
organitzadors per evitar aglomeracions.

Carpa Associació Contra el Càncer: Podeu 
trobar la parada el diumenge migdia a la Pl. de 
l’església i a la tarda a l’Horta de la Rectoria.

Carpa Assemblea Nacional Catalana: Podeu trobar la 
parada el diumenge tarda a l’Horta de la Rectoria.

SERVEIS:
Els diferents espais festius disposaran de 
lavabos químics i les activitats que ho requereixin 
disposaran del servei preventiu d’urgències.

També hi haurà servei de vigilància
 i control d’accés i aforament.

COL·LABOREN:

Agrupació Pessebrista de la Parròquia de Santa Agnès 
de Malanyanes. 

Ass. de Veïns de Santa Agnès de  Malanyanes.

Associació Cultural 666 Diables la Roca.

Ass. Oncovallès – Santa Agnès de Malanyanes.

Assemblea Nacional Catalana de la Roca (ANC).

C. de la Gent Gran de Santa Agnès de Malanyanes.

Colla de Geganters de la Roca del Vallès.

Joves de Santa Agnès. 

Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes.

ORGANITZA:
Comissió de Festes de Santa Agnès de Malanyanes

Ajuntament de la Roca del Vallès

Per a més informació: www.laroca.cat

@ larocav

ajuntamentlarocav 

@larocadelvalles

Etiqueta’ns a les xarxes 
#FMsantagnes2021


