
Vallbona a l’atac 

Vallbona de les Monges es prepara, un any més, per celebrar les tan i 

tan esperades Jornades Culturals i de Lleure. I enguany ho fa encara 

millor que els anys anteriors, perquè sumem moltes experiències tots 

plegats. 

Les Jornades Culturals són SEMPRE una les centrals, destacades i 

importants celebracions dels dies d’estiu a Vallbona,  per la gran 

heterogeneïtat d’activitats, tant per petits com per grans.   

Són unes jornades úniques, perquè comprometen i mobilitzen a molta 

gent alhora. 

Dita festa, convida a repartir amor, entusiasme, allargar horaris i a 

capgirar la rutina diària. És una diada de retrobament amb els veïns, 

els familiars i coneguts que feia temps que no veiem.  

L’Associació Cultural treballa al llarg de tot l’any, amb força i molta 

emoció, per compartir plegats i plegades la celebració més important i 

tradicional del nostre poble, a part de la Festa Major i d’altres, fent que 

siguin exclusives i sobretot perquè tots trobeu el vostre espai i 

moment, programant i/o col·laborant com ajudant a dur a terme les 

activitats dins del civisme, la convivència, respecte, companyonia i la 

germanor. 

Sabem que han estat uns anys força complicats, que les ganes de  

xerinola són immenses, però cal dir que, tot i que el Covid segueix 

circulant, no ens farà perdre les ganes i la il·lusió de viure aquestes 

jornades amb desig i alegria, però sempre amb molta precaució i amb 

molt de seny. 

No seran les Jornades de sempre, si que diferents a les últimes, però 

entre tots segur que farem que siguin molt especials.  

Doncs, us animem a tots els vallbonins, vallbonines i rodalies a gaudir 

i passar-ho d’allò més bé aquests dies. 

Molt bones Jornades Culturals i de Lleure, sigueu tots benvinguts, 

compartiu i beneficieu-vos de totes les activitats programades amb 

nosaltres. 

Associació Cultural de Vallbona de les Monges. 

Juliol del 2022. 

 



 

DILLUNS 1 D’AGOST: 

➢ 11:30h. a 13:30h. –  Jocs gegants i familiars 

d’aigua a càrrec de Festa i Fusta. Lloc: Pista esportiva. 

Requisits: PORTAR ROBA CÒMODE I QUE ES PUGUI 

MULLAR. S’han de seguir les indicacions dels 

organitzadors i dels monitors de l’activitat en tot 

moment.  

➢ 17:30h. – Festa Holy i Festa Escuma. Lloc: Pista 

esportiva. Cost: 1€/bosseta. Requisits: PORTAR ROBA 

BLANCA. S’han de seguir les indicacions dels 

organitzadors i dels monitors de l’activitat en tot 

moment. VEURE CARTELL APART. A les 17:15h. 

venda de les bossetes al poli. 

➢ 22h. – Cinema a la fresca. Lloc: Darrere del bar. Aquest 

dia es posarà una pel·lícula infantil, però tothom és benvingut. 

 

DIMARTS 2 D’AGOST: 

➢ 6h. – Vallbona a la Conquesta del Canigó 

(2785m). Per més informació, contactar amb el 

Marc. 

➢ 11h. a 13h. – Gimkana dino-infantil a càrrec de la 

Sònia i de la Mònica. Lloc: Darrere del bar. Requisits: PORTAR 

ROBA CÒMODE I QUE ES PUGUI MULLAR i/o 

EMBRUTAR. CAL APUNTAR-SE a la Mònica.  

 

PROGRAMA JORNADES 

CULTURALS I DE LLEURE 2022 



➢ 18:30h. – Presentació del llibre “L’Alquímia de 

la Vida” per la escriptora i actriu Coia Valls. 

Lloc: Sala de conferències. 

➢ 22h. – Bingo a la fresca. Lloc: Piscines. 

 

DIMECRES 3 D’AGOST: 
 

➢ 6h. – Vallbona a la Conquesta del Canigó 

(2785m). Per més informació, contactar amb el 

Marc. 

➢ 11h. a 13h. – Maleta màgica (contes, tallers i 

manualitats infantils) a càrrec de la Sònia i de la  

Mònica. Lloc: Darrere del bar. Requisits: PORTAR ROBA 

QUE ES PUGUI EMBRUTAR i/o TACAR I UNA FOTO 

PERSONAL (de cintura en amunt). CAL APUNTAR-

SE a la Mònica. 

➢ 19h. a 20:30h. – Fotos Retrats’22. Lloc: A la Costereta. 

 

DIJOUS 4 D’AGOST: 

AQUEST DIA ÉS DEDICAT AL ESTIMAOCELLS 

➢ 11h. a 13h. – Mini taller d’estimaocells a càrrec de la 

Minerva i la Laia. Lloc: Porxada del poli. Cost: 4€/persona. 

VEURE CARTELL APART, CAL APUNTAR-SE AMB 

ANTELACIÓ a la Mònica. A les 10:50h. venda de 

tiquets per fer el taller al poli.  

 

 



➢ 19h. – Reparació Estimaocells a càrrec de l’Eduard 

Viver. Lloc: Cruïlla dels Estimaocells. Requisits: PORTAR 

ROBA VELLA PELS ESTIMAOCELLS.  

➢ 23h. – Sessió Lightpainting. Lloc: Cruïlla dels 

Estimaocells. 

 

 

DIVENDRES 5 D’AGOST: 

➢ 11h. a 13h. – Taller de balls infantils a càrrec de la 

Rita i l’Anna. Lloc: Sala. 

➢ 19h. – Bicicletada Nocturna al Tallat.                    

Lloc: Plaça Ajuntament. Cost: 3€/persona. En arribar, 

amanida, pa i llonganissa. Requisits: BICICLETA, ROBA 

CÒMODE, CASC, FRONTAL I AIGUA.                      

CAL APUNTAR-SE a l’Eduard Montseny.  

 

DISSABTE 6 D’AGOST: 

➢ 17h. – Inflables Aquàtics. Lloc: Piscines. Requisits: 

BANYADOR. Cal seguir en tot moment les 

indicacions del socorrista, monitor activitat i dels 

organitzadors.  

➢ 19h. a 20:30h. – Fotos Retrats’22. Lloc: A la Costereta. 

 

 

 

 

 



DIUMENGE 7 D’AGOST: 

➢ 21h. – Sopar popular i Concert amb el duet 

Capi&Marina. Lloc: Al Bosquet de Cal Pons. VEURE 

CARTELL APART. CAL APUNTAR-SE AMB 

ANTELACIÓ a vallbona_cultura@hotmail.com o als 

membres de l’Associació (Juanra, Mònica i Marc). 

 

DILLUNS 8 D’AGOST: 

➢ 11h. a 13h. – Taller de balls infantils a càrrec de la Rita 

i l’Anna. Lloc: Sala.  

➢ 19:30h. – Acampada Infantil a càrrec del jovent del 

poble. Lloc: Montesquiu (terreny pendent de concretar). Sortida 

de la plaça de l’Ajuntament de tots els infants a les 19:30h. 

Diversos jocs fins l’hora d’anar a dormir. A l’endemà, entre 9:30h 

i 10h., recollida dels infants per part dels pares al lloc 

d’acampada. PER APUNTAR-SE, CAL FER LA 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PER REALITZAR LA 

INSCRIPCIÓ, PER A DUBTES i/o QÜESTIONS, 

ADREÇAR-SE AL JOVENT DEL POBLE (Alba M., 

Cesc M., Rita M., Carla O. i/o Anna J.). 

  

 DIMARTS 9 D’AGOST: 

➢ 18h. a 20h.  – Stop-Motion a càrrec de la Laia i Jordina. 

Lloc: Cal Verger. 

➢ 22h. – Gimcana nocturna per adults a càrrec del 

jovent del poble. Lloc: Pista poli. Cost: 2€/persona.        

PER APUNTAR-SE, CAL FER LA INSCRIPCIÓ 

mailto:vallbona_cultura@hotmail.com


PRÈVIA. PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ, PER A 

DUBTES i/o QÜESTIONS, ADREÇAR-SE AL JOVENT 

DEL POBLE (Alba M., Cesc M., Rita M., Carla O. i/o 

Anna J.) 

 

DIMECRES 10 D’AGOST: 

➢ 11h a 13h. – Stop-Motion a càrrec de la Laia i Jordina. Lloc: 

Cal Verger. 

➢ 11h. a 13h. – Taller de balls infantils a càrrec de la 

Rita i l’Anna. Lloc: Sala.  

➢ 17h a 20h. – Taller de costumització de 

samarretes Tie-Dye a càrrec del jovent del poble.    

Lloc: Porxada poli. Requisits: PORTAR UNA SAMARRETA 

BLANCA LLISA DE COTÓ. 

 

DIJOUS 11 D’AGOST: 

➢ 7h. – Caminada diürna fins a Poblet. Lloc: Sortida 

de davant de l’Ajuntament. Requisits: ROBA CÒMODE, 

CALÇAT ADEQUAT, AIGUA, MENJAR i GORRA. 

➢ 11h. a 13h. – Taller de balls infantils a càrrec de la 

Rita i l’Anna. Lloc: Sala. 

➢ 23:30h. – Concert d’estiu a la fresca amb 

Pasqual i els Desnatats. Lloc: Davant de la piscina. 

 

 



DIVENDRES 12 D’AGOST: 

➢ 11h. a 13h. – Taller de balls infantils a càrrec de la 

Rita i l’Anna. Lloc: Sala.  

➢ 18h. a 20h. – Taller de Rumba. Lloc: Sala. 

➢ 22h – Exposició taller Stop-Motion. Lloc: Darrere 

del bar. 

➢ 22h. – Cinema a la fresca. Lloc: Darrere del bar. Aquest 

dia es posarà una pel·lícula per tots els públics. 

 

DISSABTE 13 D’AGOST: 

➢ 21h. – Sopar popular i representació Scala-

Hifi. Lloc: Sala del Bar. VEURE CARTELL APART.  

 

 

AIXÒ NO ACABA 

AQUÍ!! 

 

 

A MÉS A MÉS .... 

 



➢ Cap de setmana del 6 i 7 d’Agost – Cicle de concerts LA 

PEDRA PARLA. Lloc: Monestir de Santa Maria de Vallbona. 

➢ Dilluns 15 d’Agost, a les 11h. – Missa de celebració de 

l’Assumpció de Santa Maria Verge. Lloc: Monestir de Santa Maria de 

Vallbona. 

➢ Dimarts 16 i dijous 18 d’Agost, a les 18h.  – Vallbona, mirada 

amb ulls joves. Taller de pintura acrílica per a infants i 

joves, a càrrec de l’equip de Vallbona Cafè. Cada persona 

farà una obra, ben treballada. Les obres seran exposades 

per Festa Major. Lloc: Sala del Bar.                                                          

CAL APUNTAR-SE al Cafè, al 973299065 o al 

622828505.  

 

NOTA:  

L’organització es reserva el dret de modificar, si les 

circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, les activitats, 

com també de cancel·lar els actes programats sempre amb previ 

avís. 

Recordem a tots i a totes, que tot i que la situació epidemiològica 

està més controlada vers els anys anterior, es recomana 

mantenir molta precaució i evitar aglomeracions pel bé de tots. 

En el cas que algun assistent tingui el Covid, l’ús de la mascareta 

és OBLIGATORI.  

També recordem que a les activitats que s’hagin d’apuntar, que 

tinguin reserva prèvia, es faci amb antelació, dins de la data 

establerta pel bé de tots i de la logística de l’activitat. 

Es demana a tothom que respecti els requisits i les indicacions 

establertes en tot moment per la organització. 

 



ORGANITZA: 

                                                                                                 

                                                                                                

 

                                                

COL·LABORA: 

               

                                                                              


