
Espectacles

Organitza: Col·laboren:

Banda de Música de Cardona. Una 
formació dinàmica, amb un ampli repertori 
que fa gaudir a tothom de la música i 
transmet alegria, etc. La Banda recull la 
gran tradició musical de Cardona, s’hi 
reuneix gent de totes les edats, fins a una 
cinquantena de músics.

TAT Teatre. a 400 anys que va néixer a 
París Jean-Baptiste Poquelin (Molière), i 
ho volem celebrar. “Jugant amb Molière”, 
busca la rialla de l’espectador proposant-
li un joc escènic singular aplegant 
personatges de diverses comèdies del 
dramaturg francès com ‘L’Avar’, ‘Tartuf’, ‘El 
metge a garrotades’, ‘Les dones sàvies’ o 
‘El malalt imaginari’.

Xerinola ROCK. És un espectacle musical 
on es fusionen el Rock i la cançó popular 
catalana per fer gaudir a tots els nens i 
nenes i tota la família en format festival – 
concert. Una proposta molt atractiva, ja 
que el repertori s’interpreten grans clàssics 
del Rock fusionats amb el cançoner de 
l’animació popular catalana en clau de 
ROCK and ROLL.

KOREN. És un grup musical de l’Alt 
Penedès constituït per cinc integrants. 
L’estil musical del grup es caracteritza per 
un repertori en format acústic el qual fa ús 
d’harmonies i interpreta versions de grans 
èxits nacionals i internacionals.

20, 21 i 22 de gener de 2023
EN HONOR A SANT RAIMON DE PENYAFORT



HORA HORA

22 h 10.30 h

10.30 h

12 h

20 h

En acabar 
la missa,

19 h

LLOC LLOC

A la sala d’actes 
del CCRR

A la capella 
Sant Domènec

Al camp de 
la Tallada

A la plaça Ramon 
Cabré

En cas de pluja es 
farà a la sala d’actes 
del CCRR

A la sala d’actes 
del CCRR

Davant l’església

A la sala d’actes 
del CCRR

ACTE ACTE

Concert amb el grup KOREN
Un grup musical amb versions en 
acústic
Degustació de cava i pastes
Organitzen: Grup de Joves de la Ràpita

MISSA EN HONOR A SANT 
RAIMON DE PENYAFORT
Concelebrada per Mn. Valentí 
Alonso i cantada per la Coral 
L’Amistat

Cant dels Goigs a Sant Raimon de 
Penyafort

BALLS DE LLUÏMENT DEL 
FOLKLORE RAPITENC
Amb la participació dels Gegants 
i Gegantons de la Ràpita, Ball de 
Panderetes de la Ràpita, Ball de 
diables Les Espurnes i Ball de 
diables de la Ràpita
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita

CONCERT AMB LA BANDA DE 
MÚSICA DE CARDONA
Venda d’entrades el dia 17 de gener 
de 2023 de 19h a 21h a la sala de 
juntes del CCRR

Preus: 
Socis majors de 12 anys 3€
No socis majors de 12 anys 10€
Obligatori recollir entrada pels 
menors de 12 anys tot i que 
l’entrada per ells és gratuïta
Venda d’entrades a taquilla una 
hora abans fins a cobrir l’aforament 

TIRADA POPULAR DE BITLLES 
CATALANES
Degustació de vermout per tothom 
gentilesa de Maieutiké Winery
Organitza: Bitlles Catalanes de la 
Ràpita

Festival i concert infantil 
amb l’espectacle XERINOLA ROCK
A càrrec del grup Rovell d’Ou

Organitza: Coral Infantil La Bombeta 
Màgica

Teatre amb l’obra:
JUGANT AMB MOLIÈRE 
(de banyes i trencabanyes)
A càrrec de la companyia Taller 
d’Assaig Teatre (TAT) de Vilafranca 
del Penedès
Organitza: Amics del Teatre de la 
Ràpita

Col·labora: Ajuntament de 
Santa Margarida i Els Monjos

El CCRR us desitja molt bona Festa Major


