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ORACIÓN A SAN ROQUE 

Dios eterno, Dios inmutable que al bienaventurado San Roque, mi patrón y 
abogado prometisteis por medio de un ángel que le trajo una portentosa cédula, 
que todo aquel que se valiese de su poderoso patrocinio sería libre del pestilente 
contagio.  

Concédenos Señor que todos los que celebramos su dichosa memoria, seamos por 
sus méritos y súplicas,  libres de toda pestilencia espiritual y corporal, por 
Nuestro Señor Jesucristo.  

Amén.  

 

Ja ha passat  un any i ens trobem de nou a les portes de la festa de Sant Roc. 
A pesar de la llarga onada de calor que estem patint vos animem a eixir de 
casa i no faltar a la festa. En el dos últims anys adaptarem  els actes 
depenent de les circumstàncies rel.lacionades amb la pandèmia. Ara per 
prevenció es recomana seguir les mesures bàsiques de higiene de mans, distància 
i quedar-se a casa si tenim simptomes. Amb la vostra participació seguirem 
renovant la tradició en les nostres festes populars.  

La corporació municipal vol desitjar-vos molt bones festes, que aquest temps 
que no ens ha permés ajuntar-nos, no es torne a repetir i que valorem molt més 
la bona companyia i els bons moments que no tornen, moments que com no pot 
ser de cap altra forma, volem seguir compartint amb tots vosaltres. 
Salut i bones festes. 

FESTES DE SANT ROC - CERDÀ 2022 



Som festes, som poble

Programa festes Sant Roc 2022 - Cerdà - 

12-08 Divendres: 

De 12:00 a 15:00 recollida bolsa arreglo paella (per apuntar-
se del 5 al 10 d’agost, hi ha que depositar 10€ per arreglo per 
reservar que es tornarán a les mateixes paelles) 

20:00 cercavila (pasacalle) recollida quadrilles i baixada a fer 
les paelles. 

21:00 Concurs de PAELLES y concurs de SANGRIA!!! 

00:00 Tribut a Queen al carrer les Escoles 
02:00 Festa Remember Amb DJ Javi, Dj Jordi Mollà i DJ Katena 

13-08 Dissabte: 

19:00 a 21:00 a l’Espai Cultural jocs retro I Arcade. Per als nostalgics, futbolí, 
màquines Arcade amb jocs com “pac-man” i molts altres, t’esperen a l’Espai 
Cultural (local climatitzat)  

23:00 Xavi Castillo amb l’espectacle “30 anys fent el moniato”, al carrer De les 
Escoles 

Dia 14 (diumenge) 

- A les 9:00 esmorzar de germanor al jardí del palau (entrada pel bar), 
l’ajuntament aporta  beguda, olives i tramusos per a tots, fins acabar-se. 
Cadascú que porte l’esmorzar, les ganes de festa, la fam i entre tots a 
disfrutar! 

-10:30 parc aquatic a la plaça de l’ajuntament (prohibit estacionar a la 
plaça des de les 08:00 fins les 16:00) 

18:00 a 20:00 a l’Espai Cultural jocs retro i 
Arcade. Per als nostalgics, futbolí, màquines 
Arcade amb jocs com “pac-man” i molts altres, 
t’esperen a l’Espai Cultural (local climatitzat)  

-20:00 jocs infantils a la plaça de l’esglesia, jocs per a tota la familia. 

Dia 15 (Dilluns) 

- A les 21:00 sopar homenatge a la gent major del poble.(Jardí del Palau) 
- A les 23:00 Tribut a Camilo Sesto, entrada lliure al Jardí del Palau 

Dia 16 (Dimarts) 

- 20:00 cercavila   
- 20:15 missa en honor a Sant Roc I en finalitzar prossessó (repartiment a 

la plaça del pa beneït al finalizer la prossessó) 


