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ALFONS
GARCIA

Alcalde de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

Quan l’estiu arriba al seu punt més àlgid també arriba el moment de celebrar
la festa major d’estiu de l’Hospitalet en honor de Sant Roc. Enguany, després
del que ha passat en els dos anys anteriors, aquesta festa torna amb força,
amb la voluntat del veïnat i de les persones visitants de viure-la amb la major
intensitat i alegria.
El programa, que ha elaborat la Regidoria de Festes amb la col·laboració de la
Comissió de Festes i un grup ampli d’entitats del poble, presenta un conjunt
d’activitats adreçades a tots els col·lectius per tal que la festa la fem entre
tots i per a tots. Ja veureu com hi ha de tot per a tots!
El més destacable és l’afany de recuperar la normalitat al carrer en tots els
actes, des dels adreçats al públic infantil ﬁns a les persones més grans. Allò
veritablement essencial és que l’esperit de festa, als carrers i places, de convivència i de gaudi estigui present en tots i cadascun dels actes, des de l’inici,
amb el pregó, ﬁns al darrer esclat dels focs artiﬁcials.
La importància de la salut i, sobretot, de la lluita contra la principal malaltia
del món contemporani de la societat civil a través de la Lliga contra el Càncer
és el motiu principal pel qual l’Ajuntament ha escollit la veïna Gemma Arias
Otero com a pregonera, per reconèixer la seva labor al capdavant d’aquesta entitat, aquí, a l’Hospitalet de l’Infant. A la Gemma i les persones del seu
entorn, però, li devem moltes coses més, per la seva presència i implicació
continuada en la vida associativa del poble, pel seu caràcter altruista, per la
seva actitud sempre propositiva i per les seves ganes de contribuir a engrandir, cohesionar i aportar valors solidaris des de qualsevol àmbit de la seva vida
personal i professional.
Per acabar, només em queda animar-vos a participar de forma entusiasta i
respectuosa en tots els actes.
Bona Festa Major de Sant Roc!

DIEGO GARCÍA
Regidor de Festes

Ens trobem novament per celebrar Sant Roc, una de les nostres festes majors que s’han vist afectades els darrers anys
per circumstàncies històriques i de caràcter global relacionades amb la pandèmia de la Covid-19.
Com en altres àrees de la vida, ens vam haver de reinventar
per oferir a veïns, veïnes i visitants una programació d’actes
adaptada i responsable, amb la convicció que la cultura i les
tradicions festives també poden ser armes i antídots contra
les adversitats. Aproﬁto aquestes línies per manifestar el
meu agraïment més sincer a aquelles persones, col·lectius i
empreses que es van esforçar perquè tot això fos possible.
Ara tenim una nova oportunitat per celebrar la vida i donar
la benvinguda a un conjunt d’activitats proposades amb la intenció de fer poble i, alhora, de fer gala del municipi dins i fora
del nostre territori. Entre els actes que no poden faltar, hi ha
aquells duts a terme per persones locals implicades individual
i col·lectivament, com a part integrant de les nostres entitats
i associacions; i també les novetats. Espero que aquest Sant
Roc 2022 es converteixi en una de les millors experiències
per recordar d’aquest estiu.
Enguany iniciarem la festa de la mà de la nostra pregonera,
Gemma Arias, qui a través de les seves múltiples activitats
professionals i solidàries demostra l’afecte que té pel seu poble i entorn.
Us animo, com sempre, a fer-vos vostres aquestes festes, a
gaudir-les en tota la seva esplendor i a sentir que viurem amb
més força tot allò que vam haver de trobar a faltar!

GEMMA ARIAS
Pregonera Sant Roc 2022

Estimats veïns/es,
Estic molt feliç d’haver estat escollida pregonera del meu estimat poble en aquestes festes de
Sant Roc 2022.
Em sento molt unida a l’Hospitalet de l’Infant, perquè és aquí on m’he criat, he crescut, he creat la
meva empresa i he format la meva família.
Vaig néixer el 1970 al Ferrol, i amb només tres
mesos ens vam traslladar la meva família i jo a viure aquí, pel fet que el meu pare va entrar a treballar a la Central Nuclear de Vandellòs. Estic segura
que més d’un comparteix una història semblant.
El meu germà i jo vam anar a l’Escola Àster, de la
qual guardem molt bons records i amistats.
Des de petita he estat molt unida a activitats culturals i esportives del municipi, com la meva gran
passió, la dansa, a la qual vaig estar lligada durant
40 anys a través de l’Escola de dansa Montserrat
Sotero, com a alumna i professora, i ara com a
membre de l’associació Sempre en Dansa. També
vaig formar part de la creació del Club de Natació Hifrensa, on vaig ensenyar a nedar més nens
dels que sóc capaç de recordar.
Aquesta passió per l’esport em va portar a graduar-me en ﬁsioteràpia i el 1993, amb el suport
de la meva família, vaig obrir la meva primera
consulta a la Carretera de Móra. El 1999 ens
vam traslladar a l’actual ubicació, i el 2015 vam
ampliar les instal·lacions ﬁns a convertir-les en el

centre de ﬁsioteràpia i benestar més gran de la
província de Tarragona. L’any que ve complirem
30 anys dedicats a cuidar més de 10.000 usuaris,
molts d’ells veïns.
Des de l’any 2000 em mou la inquietud d’ajudar
els menys afortunats amb campanyes solidàries
com “Cap nen sense joguina” o “Recollida de llet”,
a favor de Càritas i la Creu Roja.
A través d’un grup d’amigues vam crear el 2004
l’associació Tara Verde, organització amb la qual
duem a terme projectes solidaris importants,
com ara el “Calendari Solidari” amb nens i nenes
del poble, o la recaptació de fons per ajudar els
afectats pel tsunami del 2004, activitats en què
es va involucrar gran part del poble.
Compto amb el suport d’un meravellós equip de
voluntaris amb qui anem fent campanyes a favor
de la Lliga contra el Càncer de la Província de
Tarragona des del 2017, data en què vaig ser elegida delegada d’aquesta associació a nivell local.
En tots aquests actes, la resposta ciutadana ha
estat sempre exemplar.
Com a excomponent de la Comissió de Festes sé
bé que aquestes festes s’organitzen amb molta
il·lusió i feina, i és per això que com a pregonera
us demano a veïns i visitants que hi participeu,
ajudeu i, sobretot, gaudiu d’unes festes molt esperades amb respecte, civisme i alegria.
Feliç Sant Roc!

divendres 12 d’agost 2022
PREGÓ DE FESTA MAJOR
19:00 Casa de la Vila

A càrrec de la Sra. Gemma Arias, presidenta de l’Associació
de la Lliga contra el Càncer de l’Hospitalet de l’Infant.
Tot seguit:

MASCLETÀ D’INICI
DE FESTA MAJOR I
CERCAVILA

Pels carrers del poble.
Amb la participació de: Els Gegants, Els
Tabalers, El Cavallet de Mar, la Banda
Clau de Vent i el Ball de Diables.

BALL AMB L’ORQUESTRA

ALASKA ON
TOUR

23:30 Plaça Berenguer d’Entença
Gira Black &White 2022.

FIDEUÀ DE
FESTA MAJOR

“XUPINAZO”

22:00 Plaça Berenguer d’Entença

Inauguració del 14è any de la festa de les
penyes. Tot seguit:

Col.labora:
PENYES SANT ROC.

PREMI A LA MILLOR
DECORACIÓ DE
PENYES 2022

9€

Per cobert i ﬁns esgotar
existències de tiquets

Novetat!
Venda de tiquets: Davant de l’oﬁcina de
turisme el 4 i 5 d’agost de 18h a 20h
Altres punts de venta: Electrodomèstics
Zambudio, Esports Norai i Fleca Candela.

00:00 Zona Penyes

DJ’s PENYES
00:30 Zona Penyes

dissabte 13 d’agost 2022
TOBOGAN
AQUÀTIC

HOLI BEACH
FESTIVAL

TOBOGAN AQUÀTIC de + 100m!
I altres atraccions d’aigua!

Animació & Dj’s & Festa de l’escuma &
sorpreses!
Venda de bosses Holi in situ

VERMUT
POPULAR

MASTER SHOW
MOJITOS

POPURRIS TRIO + disco mòbil amb DJ
convidat.

Amenitzat amb DJ local.

11:00 C/ Vandellòs, davant la porta
d’accès Escola Mestral

13:00 Plaça Coll de Balaguer

PREU POPULAR

1€

La recaptació es destinarà
a l´associació local
Associació Rociera de
l’Hospitalet de l’Infant

Col.labora:
PENYES SANT ROC

CAMPIONAT DE
VÒLEI PLATJA
18:00 Platja de l’Arenal, davant de
Base Nàutica

18:30 Plaça Coll de Balaguer

19:30 Zona Penyes Sant Roc

XXXVI
NIT DE FOC

VIII TABALADA

20:30 Pels carrers del poble
Nou recorregut!

II CORREFOC
INFANTIL I JOVE
21:00 Pels carrers del poble

Colles participants: L’Aliacrà de
Foc a la Metxa, Diables del Perelló,
Trons de l’Onyar de Girona, Colla de
diables infantils de Vandellòs, Colla

de diables infantils de la Selva del
Camp, la Diaboliqueta de Morvedre, Colla Jove de Dimonis de Sta.
Coloma de Gramenet, Colla de
diables infantils “Sheron” de Móra
d’Ebre, Colla Jove del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant.

XXXVI CORREFOC
22:30 Pels carrers del poble

Nou recorregut!
Colles participants: Cavallet de
Mar de Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant, Consellers de
l’avern, diables de Montbrió del
Camp, Colla de diables de Vandellòs,
Colla de Diables “Masovers” Móra
la Nova, La Diabòlica de Morvedre ,
Dimonis de l’Avern d’Alboraia, Colla
de diables “Sheron” de Móra d’Ebre,
Colla Vella del Ball de Diables de
l’Hospitalet de l’Infant.

CONCERTS
23:00 Zona Penyes

RITA PONS I ALBA
MIRAMBEL

Actuació del duet local Rita Pons i Alba
Mirambel. Tot seguit:

La Selva

Concert de versions amb el grup
«La Selva»

1r FESTIVAL
SENIOR
SUMMER LIVE
L’HOSPITALET DE
L’INFANT
23:30 Plaça Berenguer d’Entença

Amb «LOS MUSTANGS» i tribut als THE
BEATLES amb el grup «THE FLAMING
SKAKERS» considerat un dels millors
tributs internacionals.

DJ’s PENYES
00:30 Zona Penyes

diumenge 14 d’agost 2022
TIR AL PLAT

09:00 Polígon Les Tàpies
Festa Major Sant Roc.
Organitza “La Defensora de la Caça”

INFLABLES
REFRESCANTS
11:00 Platja de l´Espigó

AQUAGYM
12:00 Platja de l´Espigó

Amb FINA NAVARRETE i amb el DJ
ÓSCAR SÁNCHEZ.

CAMPIONAT
D’ESCACS RÀPID
16:30 Plaça dels Pins

Per a Joves SUB 12.
Inscripcions:
www.escacshospitalet.com
Organitza:
Club d’escacs l’Hospitalet de l’Infant

FUTBOLÍ HUMÀ,
GIMCANA I
SPLASH DIANA
17:30 Zona Penyes

XXXIV TROBADA
GEGANTERA DE
L’HOSPITALET DE
L’INFANT
18:00 Plaça Berenguer d’Entença
Arribada i plantada dels Gegants.

BALLAGEGANTS
19:00 Pels carrers del poble

FUTBOL

19:30 Camp de futbol de l’Arenal
Partit Festes Sant Roc’22
«C.E l’Hospitalet de l’Infant» de 3a
catalana Vs « C.F. Pardinyes Lleida»
Organitza: C.E HOSPITALET

BALLADA FINAL
DE GEGANTS
20:30 Plaça Berenguer d’Entença

Colles participants: Capgrossos de
Vandellòs, Gegants de Móra la Nova, Les
Borges del Camp, les Borges Blanques,
tota l’endenga de Cambrils, gegants de
Molins de Rei, Sant Carles de la Ràpita, la
Selva del Camp, colla de Fènix de Reus,
gegants de Gandesa i colla Drac d’Or de
l’Hospitalet del Llobregat, Gegants de
l’Hospitalet de l’Infant, el Cavallet de
Mar i el gegantó Frare Celestí.
Organitza:
Colla Gegantera de Foment Cultural

BRASA
CATALANA

21:30 Plaça Coll de Balguer

7€

Llesca, baldana,
½ llonganissa de pagès,
samfaina i got de vi negre

Organitza:
Associació de la Lliga contra el Càncer i
Comissió de Festes.
Punts de venda: Deviteca i Centre de
Fisioteràpia Gemma Arias.
Col·labora:
PENYES SANT ROC

CONCERT

22:30 Plaça Coll de Balaguer
Concert amb l´orquestra «COSTA BRAVA».

BALL

00:00 Plaça Coll de Balaguer
Ball amb l´orquestra COSTA BRAVA.

DJ’s PENYES
00:30 Zona Penyes

dilluns 15 d’agost 2022
TIRADA
DE BITLLES

09:00 Camp de bitlles del Parc Sant
Roc
TIRADA DE BITLLES de Festa Major.
Organitza:
Grup de bitlles de Foment Cultural

MISSA MAJOR
DE LA FESTA DE
L’ASSUMPCIÓ DE
MARIA
12:00 Església Sant Pere Apòstol
Cantada per la Coral Arsis.

CONCURS DE
CASTELLS DE
SORRA

CORREBEACH
CARNAVALER DE
SANT ROC

Col.labora:
Associació Rociera de l’Hospitalet de
l’Infant

Amb la Xaranga «XINO-XANO»
Col.labora: Penyes Sant Roc

10:30 Platja de l’Arenal

MILLA NÀUTICA
11:00 Port Esportiu
Tot seguit:

TRAVESSIA
AL PORT NEDANT

Inscripcions: Oﬁcines del Club Nàutic
Organitza: Club Nàutic i Àrea d’Esports

12:30 Platja de l’Espigó

PAELLA POPULAR
14:00 Zona Penyes Sant Roc
Organitza: Penyes Sant Roc

9€

Per cobert i ﬁns esgotar
existències de tiquets

Novetat!
Venda de tiquets: Davant de l’oﬁcina de
turisme el 4 i 5 d’agost de 18h a 20h
Altres punts de venta: Electrodomèstics
Zambudio, Esports Norai i Fleca Candela.

FUTBOL
VETERANS

18:30 Camp de futbol de l’Arenal
Partit Festes Sant Roc’22
PENYA BARÇA L’HOSPITALET DE
L’INFANT vs REUS DEPORTIU.
Organitza:
Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant

TEATRE
“EL POLIAMOR”
19:00 Teatre-Auditori

A càrrec de Maite Carreras i Javi Giménez.
Organitza:
Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant

EL POT PETIT

19:30 Plaça Berenguer d’Entença

HOSPIVISIÓN

KARAOKE

20:00 Zona Penyes Sant Roc

DANSA VORA LA
MAR BLAVA
22:00 Plaça Coll de Balaguer

Organitza:
Associació cultural “Sempre en dansa”

CONCERTS

23:30 Plaça Berenguer d’Entença

HOTEL
COCHAMBRE
Tot seguit:

FITOS
Y EL FITIPALDI
El millor tribut a «FITO»

DJ’s PENYES
00:00 Zona Penyes

dimarts 16 d’agost 2022
PUJADA A PEU
A L’ERMITA DE
SANT ROC
07:30 La Casa de la Vila

HOMENATGE
12:30 Casal d’avis

Homenatge a l’avi i a l’àvia més grans del
poble.

Accés en cotxes a partir de les 8:30 h.

RECONEIXEMENT

MISSA

Reconeixement als avis i àvies que fan 80
anys al 2022.

09:30 Ermita de Sant Roc
MISSA en honor a Sant Roc.

ESMORZAR
POPULAR

10:00 Ermita de Sant Roc

ENCIERRO
HOSPITALENC I
XUPINAZO
11:00 Plaça Catalunya

Activitat infantil
Anima’t i vine vestit de BLANC i amb el
teu mocador VERMELL!!!

13:00 Casal d’avis

XARANGA A LA
LLUM DEL DIA
17:30 Pista Nova Llum

«On està, no es veu l´aigua de
l´Hospitalet» prepareu-vos per l´aigua
Amb el grup «LA XARANGA_
BANDSONATS».
Sortida de la pista Nova Llum i arribada a
la Zona Penyes.
Veure plànol de Recorregut!
Col.labora: PENYES SANT ROC

EXHIBICIÓ
CANINA

19:00 Camp de futbol de sorra
(Escola Mestral)
A càrrec de Agility Dog Town.

SARDANES
DE SANT ROC
19:30 Plaça Coll de Balaguer

Amb la Cobla «CONTEMPORÀNIA».

FESTIVAL SHOW
DE DRONS «ECO»
22:30 Entre Base Nàutica i platja de
l’Espigó

Gran espectacle aeri amb formes i
ﬁgures plenes de llum. Més de 100 drons
al cel.
Tot seguit:

GRAN CASTELL
DE FOCS
Pirotècnia DRAGÓN.

CLOENDA DE
FESTA MAJOR
23:00 Plaça Coll de Balaguer

Amb «ROCK’N BAND» Versions de Rock
a càrrec de la Banda Municipal de Música
CLAU DE VENT amb degustació de rom
cremat per als assistents!

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, la Comissió de Festes de
l’Hospitalet de l’Infant i les Penyes Sant
Roc vetllem per gaudir d’unes festes
majors lliures de violències masclistes,
sexuals i LGBTIfòbiques.
Durant la Festa Major de Sant Roc,
trobaràs el Punt Violeta totes les nits a la
zona de Penyes.
El Punt Violeta és un espai de
sensibilització i prevenció de les violències
sexuals i Igbtifòbiques format per un
equip professional especialitzat. També
té la funció d’atendre i acompanyar les
persones agredides durant les festes en
cas que sigui necessari.
Passa’t-hi i informa’t!

CONCURS DE
FOTOGRAFIA!
IMMORTALITZA EL TEU MOMENT
A LA FESTA MAJOR DE SANT ROC

1

Fes una fotograﬁa
i puja-la a la teva xarxa

2

Afegeix el hashtag:
#StRocHospitaletInfant22

3

Menciona a la Comissió de Festes:
©comissiofesteshospitaletinfant
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Participaràs en el sorteig
d’aquests regals!!
4 entrades al Parc Aquàtic Land & Sea.
Platja de l’Arenal Col·labora: Land & Sea Parc Aquàtic
1 val de 50€ per a consumir comerços adherits a l’Associació de
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant.
Col·labora: Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant

1 val de 50€ per a consumir comerços adherits a l’Associació de
Comerços de l’Hospitalet de l’Infant.
Col·labora: Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant

2 entrades a un partit del Futbol Club Barcelona.
Partit a concretar. Col·labora: Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant
2 «Family Sailling» (Navega en familia).

Col·labora: Club Nàutic l’Hospitalet-Vandellòs i l’Escola de Vela

1 equipació de la temporada 22-23.

Col·labora: Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant

1 motxilla de la temporada 22-23.

Col·labora: Club Esportiu l’Hospitalet

2 samarretes tècniques «Sóc de l’Hospitalet de l’Infant».
Col·labora: Comissió de Festes de l’Hospitalet de l’Infant

1 val de 30€ a consumir en un dels establiments adherits a l’Associació.
Col·labora: Associació de restaurants de l’Hospitalet de l’Infant

La comissió de festes es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús
del sorteig. La comissió de festes de l’hospitalet de l’infant es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perﬁls que
consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perﬁl d’usuari
per part d’una persona, creació de perﬁls falsos o usurpació d’identitat. El sorteig se celebrarà el 19 d’agost.

Inauguració: dissabte, 6 d’agost a les 20h

EXPOSICIÓ D'ART
I ARTESANIA
A CÀRREC DEL GRUP DE DONES BLANCA D’ANJOU
Lloc: Sala Ferrer Malet ( Casa de la Cultura Blanca d’Anjou)
Horari: Tots els dies de la Festa Major de 18h a 21h
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Casa de la Vila
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Camp de bitlles del Parc Sant Roc

3

Oﬁcina de Turisme

14

Port Esportiu

4

Zona Penyes

15

Església Sant Pere Apòstol

5

Porta d’accès Escola Mestral

16

Teatre-Auditori

6

Plaça Coll de Balaguer

17

Ermita de Sant Roc

7

Platja de l’Arenal

18

Plaça Catalunya

8

Base Nàutica

19

Casal d’avis

9

Polígon Les Tàpies

20

Pista Nova Llum

10

Platja de l´Espigó

21

Camp de futbol de sorra

11

Plaça dels Pins

www.vandellos-hospitalet.cat
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