
DIVENDRES  
3 D’AGOST
A les 12 del migdia, 
Repic de campanes
A les 7 de la tarda,  
al Local Cultural 
Inauguració de l’exposició 
de ceràmica, dels autors 
Núria Albà  
i Lluís Soler.
Peces de creació personal, 
elaborades al taller de 
Senan. Esmaltades en la 
tècnica de llustres metàl·
lics, de rakú i esmalts de 
gres.
Horaris: l’exposició restarà 
oberta al públic el dissabte 
4 d’agost, de 6 de la tarda 
a 2/4 de 9, i el diumenge 
5 d’agost, d’11 a 2 del 
migdia.
A les 10 de la nit, a la Pista 
Poliesportiva, 
Sopar de Festa Major
En acabar, ball a la piscina 
amb Annie & Music

DISSABTE 4 D’AGOST
A les 11 del matí, 
Cercavila pel Grup de 
Timbals i Capgrossos de 
Rocafort de Queralt. 
Acompanyats per Sona·
Gralla, grup de Grallers 
de l’AMTP El Tecler de 
Tarragona.
A les 12 del migdia, 
Ofici solemne en honor a la 
Transfiguració del Senyor, 
Sant Salvador
A la 1 del migdia, 
Cercavila gegantera
Traca de sortida de la cer·
cavila amb diferents colles 
geganteres.
Ballada de gegants a la 
plaça de l’església.
Amb la participació de les 
colles de Blancafort, Forès, 
L’Espluga de Francolí, Les 
Borges Blanques i Mont·
blanc.
Acompanyats pel grup de 
grallers SonaGralla.
Vermut per als grallers i 
colles geganteres, al Local 
Cultural.

A les 6 de la tarda, a la plaça 
de l’Església, 
Festa de l’escuma
A 2/4 de 9 del vespre, a 
la pista poliesportiva, ball 
de tarda, amb Orquestra 
Charlotte
A les 12 de la nit, a la pista 
poliesportiva, 
Ball de nit, amb el mateix 
conjunt. Ball del fanalet i, 
a la mitja part, sorteig de 
la toia. Cellers Domenys i 
Secció de Crèdit obsequiarà 
totes les taules amb una 
ampolla de cava “Les Tres 
Naus”, varietat Brut Nature.

DIUMENGE 5 D’AGOST
A les 11 del matí, 
Ofici solemne
A les 12 del migdia, a la plaça 
de l’església,
Sardanes amb l’actuació de 
la Cobla Reus Jove, amb la 
interpretació de la sardana 
“Rocafort de Queralt”, del 
compositor vallenc Albert 
Sanahuja. Col·lecta contra 
el càncer.
A les 6 de la tarda, al celler 
cooperatiu Les Tres Naus, 
3a Edició del Terra de cava.
Tast de cava de la Conca 
de Barberà, amb productors 
de cava de la comarca, 
degustació gastronòmica i 
actuació musical en directe 
del grup de jazz Stromboli.
A les 10 de la nit, al celler 
cooperatiu Les Tres Naus,
representació de l’obra  
“Audiència i·Real”, de 
l’autor TONI ALBÀ. 
XXVIII SETMANA CULTURAL
L’Ajuntament de Rocafort de 
Queralt organitza un cicle 
de conferències de temàtica 
diversa, per tal de promoure 
la cultura, el coneixement i 
la divulgació. Les xerrades 
tindran lloc a les 10 de la 
nit, al Local Cultural. 

DIMARTS 7 D’AGOST
“El canvi climàtic. Què hi 
podem fer?” a càrrec de 
Francesc Mauri, meteoròleg 

i presentador de TV3 i de 
Catalunya Ràdio.

DIMECRES 8 D’AGOST
“Els fons documentals de 
Rocafort a l’arxiu comarcal. 
Catalogació i divulgació de 
la història”, a càrrec d’Eu·
làlia Albareda i Núria Vilà. 
Hi haurà una petita mostra 
documental.

DIJOUS 9 D’AGOST
“Antoni I d’Ermengol, baró 
de Rocafort”, a càrrec de 
Valentí Gual, Doctor en 
Història Moderna a la Uni·
versitat de Barcelona.

DIVENDRES  
10 D’AGOST
A les 12, al Local Cultural,
Inauguració de l’exposició 
de pintura “Mirades de 
color”,  
de Salvador Capdevila  
i Poblet. Pintura a l’oli, 
pastel i carbonet. 
Horaris: L’exposició restarà 
oberta al públic el divendres 
10, dissabte 11 i diumenge 
12, de 12 a 2 del migdia i 
de 6 a 8 de la tarda.

DISSABTE  
11 D’AGOST
Campionat social d’estiu. 
A 2/4 d’11 de la nit, al celler 
cooperatiu Les Tres Naus
Grup d’havaneres Son de 
l’Havana, patrocinat per 
Cellers Domenys i Secció 
de Crèdit, SCCL, hi convida 
a tot el poble. A la mitja part 
de la cantada s’oferirà coca 
i moscatell per a tots els 
assistents.

DIUMENGE  
12 D’AGOST
XXVI Pujada a Montserrat

DIMECRES  
15 D’AGOST,  
SANTA MARIA
A les 11 del matí, 
Missa solemne, en la Diada 
de la Mare de Déu d’agost
A 2/4 de 2 del migdia,  
al Local Cultural, 
Inauguració de  
l’exposició de treballs  
manuals. Els treballs es 
recolliran, el dia 13 d’agost, 
de 7 a 9 del vespre,  
al Local Cultural.

DIJOUS  
16 D’AGOST,  
SANT ROC
A les 12 del migdia, 
Eucaristia a Sant Roc, 
copatró de Rocafort de 
Queralt i festa votiva de tots 
els convilatans.
A les 2 del migdia, a la pista 
poliesportiva
Dinar de germanor
A les 6 de la tarda, 
Jocs infantils i després 
lliurament de premis a la 
plaça Baró de Rocafort i 
berenar pels nens i nenes 
del poble.
A les 11 de la nit, a la pista 
poliesportiva
Ball de nit amb grup Loren i 
elecció popular de la pubilla 
i la dama 2018 del poble de 
Rocafort de Queralt.

DISSABTE  
18 D’AGOST
Pujada a Forès, sortida a 
2/4 de 8 de la tarda des de 
la plaça dels Estudis. 
Recorregut, sopar i tornada 
al vespre amb llum de la 
lluna.

DISSABTE  
25 D’AGOST
8 hores de petanca i sopar 
popular, a càrrec del Club 
Petanca.

Actes de la Festa Major


