
   

 

 

 

 

 

 

 

Commemoració dels 425 anys 

de les Caramelles del Roser 
 

-agenda d’actes-  
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Actes de commemoració 
 

Dilluns, 30 de març, a les 8 del vespre, a l’Aula de Cultura  

 

• Roda de premsa i presentació dels actes de commemoració  

dels 425 anys de les Caramelles del Roser 

• Inauguració de l’exposició d’obres de temàtica caramellaire 

i mostra retrospectiva sobre les Caramelles del Roser 
 

Exposició de les obres de temàtica caramellaire, tribut del col·lectiu d’artistes als 425 anys de  

les Caramelles del Roser, i mostra de fotografies antigues.  

L’exposició serà oberta els dies 3, 4, 5, 6, 11 i 12 d’abril. 

 

 

Diumenge, 5 d’abril, diada de Pasqua: 

 

Diada de Pasqua amb les Caramelles del Roser 

 

- A les 9 del matí els caramellaires sortiran a cantar els Goigs del Roser pels carrers del 

poble, seguint el recorregut habitual. 

 

- Després de la missa de les 12, a l’església parroquial, es cantaran els Goigs del Roser.  

 

- Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament: 

Inauguració de “el Bordó dels Goigs”. 

Parlaments protocol·laris i cantada d’un repertori de caramelles.  

 

- Lliurament de records commemoratius als caramellaires i a les persones col·laboradores 

dels 425 anys de les Caramelles del Roser. 

 

- Sorteig de la mona de Pasqua. 

 

 

Divendres, 10 d’abril, a 2/4 de 12 de la nit a la zona esportiva 

 

Concert de celebració dels 425 anys de les Caramelles del Roser  

amb La Troba Kung-Fu 
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Dissabte, 11 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, al Saló Catalunya 

 

• Projecció del vídeo: Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta,  

de Xevi Pona i Anton Carrera 
 

• Conferència: "Les tradicions, signes d'identitat d'un país" 

a càrrec d'Antoni Dalmau 
 

Antoni Dalmau és llicenciat en dret, professor de català. Va ser president de la Diputació 

de Barcelona (1982-1987), també ha estat diputat al Parlament de Catalunya, 

vicepresident del Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Política Cultural 

del Parlament de Catalunya. Col·labora regular de diversos mitjans de comunicació. 

Actualment, ho fa a l'Avui i altres periòdics, al programa Els matins de TV3 i a les 

emissores Catalunya Ràdio i Rac1. Com a escriptor ha publicat diverses novel·les i estudis 

històrics i llibres dedicats a tradicions catalanes que no s’han de perdre.  

 

 

Diumenge, 12 d’abril 

 

Diada de celebració dels 425 anys de les Caramelles del Roser 

 

- De 9 a 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament: arribada de colles de caramelles . 

Esmorzar amb xocolatada, coca i vi dolç per a tots els caramellaires i acompanyants. 

 

- A 2/4 d’11 del matí:  

Tomb Caramellaire pels carrers del poble:  

c. de Sant Roc, Av. Balmes, c. Ramon Victori, pl. Catalunya, c. Núria, av. Montserrat,  

c. de la Font i parc de les Set Fonts. 

En els llocs convinguts les colles convidades cantaran una caramella. 

 

- A 2/4 de 12 del matí, al parc de les Set Fonts: 

- Paraules de benvinguda de les autoritats. 

- Actuació de les colles participants de la commemoració. 

 

- A les 2 del migdia, al pavelló municipal:  

Dinar de germanor. 

Tot seguit sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus. 

 


