
FESTES DE SANT JOAN AL BARRI DEL PONT DEL DIABLE 

 

Divendres 22 de Juny. 

 A la Capella de Sant Joan, a 2/4 de 10 del vespre, 

PREGÓ INAUGURAL DE LA FESTA a càrrec de del 

Patronat de la Cavalcada de Reis. 

 A continuació, a la mateixa Capella, Concert a 

càrrec de la Coral Rosanes. 

 En finalitzar el concert, es servirà un refrigeri per 

als assistents a la plaça de la Creu. 

Dissabte 23 de Juny. 

 A la plaça de la Creu, a 2/4 de 7 de la tarda, 

Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat 

de Manresa, amb la col·laboració de la Secció 

Sardanista de Martorell. 

 Durant l’audició, arribada de la Flama del Canigó, 

tot creuant el Pont del Diable i que recorrerà els 

carrers del nostre barri, acompanyada de la 

música de la Cobla. 

 Ofrena de la Flama a l’Alcalde de Martorell i 

posterior encesa del Cresol. 

 A 2/4 de 9 del vespre, Trobada i sortida a sopar 

als voltants de la Font de la Truita. (Cal portar-se 

el sopar) 

 A ¼ d’11 del vespre, tornada amb les Atxes de 

vent enceses per la Flama del Canigó i encesa del 

Foc de Sant Joan, al terraplè de darrera la llar 

d’infants. 

 A continuació, al Passeig del Quarter, 

Repartiment de Coca de Sant Joan, cava i vi dolç, 

amenitzat amb música i explosions pirotècniques. 

Diumenge 24 de Juny. 

 A les 9:00 del matí, inici del Concurs infantil de 

Pesca 50 aniversari de la Societat de Pescadors 

Esportius de Martorell, a la zona del Cairat del riu 

Llobregat (sota l’aeri de Montserrat). Inscripcions 

a la mateixa Societat Esportiva de Pescadors. 

 A la Capella de Sant Joan, a ¾ d’11 del matí, 

Missa solemne en honor al nostre patró. 

 A continuació, a la plaça de la Creu a 2/4 de 12 

del migdia, entrega de premis del XX Concurs de 

Pintura Ràpida, organitzat pels Amics de l’Art de 

Martorell. Durant aquesta entrega, s’obsequiarà 

a la gent gran del barri amb el Tradicional 

Vermut. 

 A continuació, entrega de premis del Concurs 

Infantil de Pesca 50é Aniversari,  organitzat per  

la Societat de Pescadors Esportius de Martorell. 

 A les 6 de la tarda, a la plaça de la Creu, Trencada 

d’olles i xocolatada per als més menuts. 

 A les 8 de la tarda, Havaneres a càrrec del Grup 

Morralla. Després tots a sopar a la fresca a la 

terrassa del Hotel-Restaurant Manel, amb 

entrepans a preus més que populars, disfrutant 

amb musica ambiental.  

 Dissabte 30 de Juny. 

 A les 7 del vespre, a l’actual carreró de la Caserna, 

descoberta de la placa del carrer amb el nou nom 

de Carrer d’Angela Benaca, a càrrec del l’Alcalde 

de la nostra Vila, Sr. Salvador Esteve i Ferran 

Balanza, historiador de Martorell. 

 A 2/4 de 9 del vespre, al passeig del Quarter, 

Concurs d’all i oli, patrocinat pel Hotel-

Restaurant Manel. Tot seguit, entrega de premis 

del mateix. 

 Seguidament, Sopar al Carrer, amenitzat amb 

musica. Durant el sopar es farà la Tradicional Rifa 

del pastis de postres i el be de la Capella.  

 A continuació, ball, gresca i xerinola amb la 

musica de DJ. Pere. 

Diumenge 1 de Juliol. 

 De 9 a 12 del matí, a la plaça de la Creu i Passeig 

del Quarter, II Trobada d’intercanvi de plaques 

de Cava del Pont del Diable.  

 A les 7 de la tarda, a la plaça de la Creu, actuació 

musical. 

 A les 9 del vespre, a la plaça de la Creu, emissió 

d’un audiovisual amb el títol: Tot recordant el 

Pont del Diable, mentre sopem a la fresca de la 

terrassa del Manel. 

 En finalitzar, conclourem amb la Traca de final de 

festa 


