
Acabem d’estrenar el nou any i, com sempre, afrontem nous reptes, noves fites i nous 
propòsits. Com a municipi, un dels principals és recuperar la plena normalitat i 
tornar a gaudir del fet social, de les nostres festes i tradicions i, en definitiva, 
seguir fent de la Pobla un petit gran municipi.

També i com és costum, encetem el nou any amb la celebració de la nostra Festa 
Major d’hivern. Des de l’Ajuntament hem treballat intensament per confeccionar 
el programa d’actes que teniu a les mans. Una proposta àmplia, amb una trentena 
d’activitats; variada, perquè tothom hi trobi fets d’interès; i de qualitat, perquè 
seguirem gaudint amb alguns dels artistes més destacats.

En aquesta ocasió gaudirem de les actuacions de Mishima, la gran banda actual de 
rock català; i de José Sacristán, qui ens porta un clàssic de Miguel Delibes. I, per 
descomptat, també tindrem mestres de la màgia amb una nova edició, la desena, del 
festival Abraca... Pobla! Enguany, com a novetat, incorpora una tercera sessió a les 
habituals gales familiar i internacional: la masterclass de màgia i cuina.

D’altra banda, també tindrem temps i espai per al fet litúrgic i recuperarem la gran 
tradició de la visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó ubicat a les instal·lacions 
de Dow; els vermuts populars, activitats infantils, propostes esportives com el torneig 
de pàdel i el Cros del Lledó, els correfocs i una jornada de Food Trucks, entre moltes 
altres propostes.

Us convido a fullejar aquest programa i a organitzar la vostra participació a la 
Festa Major amb familiars i amics perquè, en definitiva, es tracta de recuperar la 
convivència, la cohesió i el sentit de poble que sempre ens ha distingit. I que, tots 
junts, puguem cridar ben fort: Visca la Mare de Déu del Lledó!

Joan Maria Sardà i Padrell
L’alcalde

Festa Major d’hivern

L A  P O B L A  D E  M A F U M E T
Venda d'entrades
Venda exclusivament online, a poblamafumet.koobin.cat, amb accés prioritari 
per a les persones empadronades a la Pobla.

■ 10è Abraca... Pobla! Gala internacional (22 de gener): 

 Preu: 3 €, solidaris amb causes benèfiques

■ Vermut rumbero i solidari (22 de gener):  

 Preu: 3 €, solidaris amb causes benèfiques

■ Mishima, en concert (28 de gener):  

 Preu: 5 €, solidaris amb causes benèfiques

■ ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ (4 de febrer):  

 Preu: 10 €, solidaris amb causes benèfiques

Inscripcions 
■ Sopar de germanor (21 de gener): 

fins al 19 de gener, a l’Ajuntament, de 10 a 14 h.

■ Tradicional visita al monòlit de la M. D. Lledó (28 de gener):  
fins al 19 de gener, a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Activitat per a persones  
majors de 14 anys.

■ IV Campionat Open de Botifarra (5 de febrer):  
via Whatsapp o trucada al 615 546 597 (Josep Mir) o al 639 726 699 (Joan Pere 
‘Kubala’). Preu: 20 € (limitat a 50 parelles). Inclou esmorzar (entrepà i beguda) i 
premis per a tots els participants. Sistema de joc suís, amb 5 partides de 12 dats,  
121 punts o 50 minuts.

■ Torneig de pàdel del Lledó: 
Informació i inscripcions al CEM.
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Divendres, 20 de gener
18 h. Casal Cultural
10è Abraca... Pobla! ‘Masterclass 
de màgia amb aliments’. Espectacle 
familiar.

Dissabte, 21 de gener
12 h. Casal Cultural
10è Abraca... Pobla! Gala familiar, 
amb el Mag Linaje.

18 h. Sala Tarsici Baget
Inauguració de l’exposició 
‘Propaganda nazi VS testimoni 
dels presos. Confrontació de 
narratives al camp de concentració 
de Sachsenhausen’, a càrrec del veí i 
historiador Marcel Biosca. L’exposició serà 
visitable fins al 26 de febrer, en horari 
d’obertura de l’Ajuntament.

21.30 h. Pavelló
Sopar de germanor del Lledó, estil 
carmanyola i amenitzat musicalment per 
l’orquestra Yo suspendí EGB.

Diumenge, 22 de gener
De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Carpa dels 
jardins del Pavelló i Parc del Bassal
Parc d’inflables i jocs infantils.

12 h. Pavelló
Vermut rumbero i solidari amb 
Vergüenza Ajena.
Preu: 3 euros, solidaris amb una causa benèfica. 
Venda d’entrades a poblamafumet.koobin.cat

22 h. Casal Cultural

Mishima en concert.
Amb ‘L’aigua clara’, el novè disc d’estudi de 
la seva carrera -desè en total, si hi afegim 
el directe ‘Ara i Aquí’ (2019)-, Mishima su-
blima la tradicional aposta de la banda per 
la profunditat literària i la contundència so-
nora. ‘L’aigua clara’ és un cant a la vida que 
no aparta la mirada davant dels seus abis-
mes. Consagrats com la gran banda rock 
del país, David Carabén (veu i guitarra), 
Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), 
Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) 
assoleixen la plenitud en un àlbum que ha 
rebut les millors crítiques de la seva carrera.

Preu: 5 euros, solidaris amb una causa benèfica. 
Venda d’entrades a poblamafumet.koobin.cat

Diumenge, 29 de gener
Al matí. Pels carrers del poble
Timbalada, a càrrec del Ball de diables 
Els Set Pecats Capitals.

10 h. Accés Pavelló (c/ Bassal)
Trobada d’intercanvi de plaques de 
cava.

10 h. Accés Pavelló (c/ Bassal)
Mercadet d’objectes de segona mà.
Organitzat per l’Associació Familiar Més 30.

D’11 a 16 h. Carpa dels jardins del Pavelló
VermutPobla. Food trucks amb 
animació musical i inflables.

19 h. Casal Cultural

Teatre: ‘Señora de rojo sobre fondo 
gris’, amb José Sacristán. 
Un pintor, amb molts anys a l'ofici, fa temps 
que està sumit en una crisi creativa. D’ençà 
que la seva dona -que ho era tot per a ell- 
va morir, pràcticament no ha pogut tornar 
a pintar. Som a l'estiu i la tardor del 1975. 
La seva filla gran és a la presó per les seves 
activitats polítiques, i alhora sorgeixen els 
primers símptomes de la malaltia de la 
seva mare, que la filla viurà des de dins de 
la presó. És un altre record permanent a 
la vida del seu pare, que també ara reviu. 
Aquesta obra teatral és el relat d’una 
història d´amor en camí desenfrenat cap a 
la mort, que ens situa en aquella Espanya 
amb trets inequívocs, que ens parla de la 
felicitat i de la seva pèrdua, i que arriba a 
la intimitat de cada ésser humà, i a la seva 
emoció, pel camí recte i simple de la veritat.

Preu: 10 euros, solidaris amb una causa benèfica. 
Venda d’entrades a poblamafumet.koobin.cat

20.30 h. Pels carrers del poble
Correfoc adult del Lledó a càrrec del Ball 
de diables Els Set Pecats Capitals i amb la 
participació del Ball de Sant Miquel i Dia-
bles de la Riera de Gaià, Ball de diables 
de Sant Pere de Ribes i Ball de diables 
Riudefoc de Sant Pere de Riudebitlles.

23 h. Pavelló
La Pobla Lledó Session Festival, acte 
amenitzat pels DJ locals (DJ Guibbons, 
Alex Sunrise, DJ Salmer i Gabry DC) i  
que comptarà com a DJ convidats amb 
Marsal Ventura i Henry Méndez.

18 h. Casal Cultural

10è Abraca... Pobla! Gran gala 
internacional de màgia, amb la 
participació d’Inés la Maga, Willy 
Monroe, Mago Marín, Álvaro Cortés i 
Mag Gerard.
Preu: 3 euros, solidaris amb una causa benèfica. 
Venda d’entrades a poblamafumet.koobin.cat

Dilluns, 23 de gener
18 h. Sala Tarsici Baget
Xerrada – col·loqui amb l'historiador 
i veí de la Pobla, Marcel Biosca. 

Dissabte, 28 de gener
Al matí. Dow
Tradicional visita al monòlit de la 
Mare de Déu del Lledó.

18 h. Carpa dels jardins del Pavelló
Concert familiar a càrrec d’Ambauka.

20.15 h. Pels carrers del poble
Correfoc infantil del Lledó, a càrrec del 
Ball de diables Els Set Pecats Capitals i 
també amb la participació de la Colla 
Infantil dels Diables Cagarrieres de 
Cambrils, Colla infantil Dels Diablons de 
Bellvei i Ball de Diables Infantil de Reus.

18 h. Casal cultural
Tarda de cuplets amb Núria Esquius, 
‘la cupletista’.

Dijous, 2 de febrer
11 h. Església
Solemne eucaristia en honor a la 
Mare de Déu del Lledó, acompanyada 
de petit concert a càrrec de Capella de 
música de la Tossa d’Igualada.

En acabar. Pels carrers del poble
Animació i cercavila fins al pavelló.  

En acabar. Pavelló
Vermut popular amb ballada de 
sardanes amenitzada per la Cobla Reus 
i l’Associació de Dones Mare de Déu del 
Lledó.

19 h. Pels carrers del poble
Solemne processó en honor a la Mare 
de Déu del Lledó.

En acabar. Parc de les Pobles
Espectacle pirotècnic del Lledó. Zona 
de públic: graderia de l'estadi municipal. 

Dissabte, 4 de febrer
11 h. Carpa dels jardins del Pavelló

Espectacle de circ amb Taller de Circ. 
Activitat amb entrada lliure.

 Diumenge, 5 de febrer
Al matí. Esplanada c/ les Sorts
Concentració de vehicles clàssics.
Organitzat pel Club Vehicles Clàssics 

Al matí. Pavelló
IV Campionat Open de Botifarra. 
Sistema de joc suís, limitat a 50 parelles i 
amb premis per a tots els participants.

Al matí. Pels carrers i camins del poble
24è Cros del Lledó.

Tot el dia. Complex Esportiu Municipal
Torneig de pàdel del Lledó.
Organitzat pel Consell Esportiu del Tarragonès i 
l’Ajuntament.

19 h. Església
1r Concert d’orgue en homenatge 
pòstum a Mossèn Josep 
Moragues i a Pere Giralt, 
Jutge de Pau.

Programa 
d’actes

Recorregut 
dels correfocs
28 de gener. 20.15 h. Correfoc infantil

4 de febrer. 20.30 h. Correfoc adult

A
ct

iv
ita

ts
 a

m
b 

im
p

ac
te

 s
o

n
o

r 


