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Festes, fires i activitats
Cap de setmana de la joventut
És una celebració recent del calendari festiu del municipi. Tal i com diu el seu nom és una festa en que
es promou tot el que fa referència amb el jovent del poble, per tal d'incetivar la seva creativitat i la seva
participació en les festes populars del poble. Aquesta festa se celebra normalment la darrera quinzena
de setembre.

Cursa atlètica "Memorial Alcalde Evaristo"
La Cursa del Pont de Vilomara i Rocafort és una cursa atlètica de 10 km, amb recorregut mixte que des
dels seus inicis, l'any 2005, ha pretés sempre promocionar l'esport i amb ell el voluntariat i les relacions
entre tots els habitants del poble.

Festa del contribuent
La Festa del Contribuent té els seus inicis l'any 1988, quan l'equip de govern va decidir invertir els diners
que, en aquell moment, donava la recollida selectiva del vidre.

Festa Major
La Festa Major és la més clàssica de les festes del municipi. Se celebra el cap de setmana més proper a
la festivitat de Santa Magdalena, patrona del poble, i que acostuma a serel tercer cap de setmana de
juliol.

Festes a Rocafort de Bages
El nucli antic del municipi, Rocafort de Bages, també organitza festes que compten amb la presència de
visitants del municipi i forans. Entre altres celebracions els rocafortins es preparen per a dues Festes
Majors, l'una a primers de maig i l'altra per la Verge d'agost.

Festes Nadalenques
Cap a finals d'any, el municipi s'engalana per commemorar el Nadal.

Homenatge a la gent gran
És una de les celebracions més estimades per tothom al poble i, tal i com el seu nom indica, es rendeix
tribut a totes aquells persones grans que viuen al municipi. A més es fa un reconeixement especial als
avis de més edat amb un obsequi molt especial per a cadascun d'ells. Se celebra el penúltim cap de
setmana de setembre.

