FESTA MAJOR DE LES MASIES DE RODA, 2017
Dissabte 23 de setembre
A les 17 h, al camp de futbol. 11a edició de les 2 hores de Resistència amb BTT de les Masies de
Roda
(consulteu programa a part o www.bttcasesnoves.com )
Divendres 29 de setembre
A les 12 h, a l’església de Sant Miquel de la Guàrdia. Ofici de Festa Major.
Tot seguit, a les 12.45 h, sardanes.
A les 20.00 h, a la sala de Plens de l’Ajuntament. Pregó de Festa Major a càrrec del
Sr. Ramon Bufi el mossèn del poble
Dissabte 30 de setembre
A les 9.00 h, a la sala polivalent, Torneig de Tennis de taula. Inscripcions al Club Tennis Taula
Roda i oficines de l’Ajuntament.
A les 15.30 h, a la sala polivalent, partit de lliga de Tennis de taula, Trofeu Festa Major
A les 18.30 h, a la sala polivalent. Lliurament del 8è Premi literari Miquel Arimany.
El poeta i pintor Anton Carrera ens parlarà d'Arimany, i l'actor Ernest Serrahima i l'escriptora i actriu
Maria Vilanova ens recitaran poemes. Es farà homenatge a Pilar Cabot. Finalitzat l'acte hi haurà un
petit refrigeri.
A les 20 h, a la sala polivalent, CONCERT DE FESTA MAJOR, a càrrec del conjunt TAXI’S
A les 21 h, a la sala polivalent, SOPAR DE FESTA MAJOR, (al preu de 10 euros per a tots el
masiencs i masienques, cal passar a recollir els tiquets a les oficines de l’ajuntament. Fins el
dimecres 27 de setembre. El preu per els No residents a les Masies de Roda serà de 15 euros)
Menú sopar; pica pica a taula, amanida verda de l’hort amb fruits secs, fideuà rossejada de mar, pastis de llimona, begudes,
cava, cafè i copa

Sorteig del pastís de Festa Major.
A les 22,00 h, a la sala polivalent, BALL DE FESTA MAJOR, a càrrec del conjunt TAXI’S
Diumenge 1 d’octubre
Diumenge de Festa Major, el diumenge que aquest país farà historia, aquesta jornada la
dedicarem íntegrament als mes menuts del nostre municipi
A les 9.30 h, a la sala polivalent. Esmorzar amb xocolata desfeta i coca.
Tot seguit arriben els capgrossos a Masies!
el sergent Tomás Moreno, en Pepet i la Pepeta, acompanyats de la batukada els DRUMS
d’ESPLUGUES i també dels pallassos del grup FILIGRANES que ens faran ballar a grans i petits.
A continuació els pallassos MAKUTU i TRINXETA del grup FILIGRANES faran les delícies dels
més menuts.
A les 11 h, a la sala polivalent. Campionat d’escacs de Festa Major de les Masies de Roda.
A les 12.30 h, a la sala polivalent. FESTA KIDS
El grup KIDS amb el seu ball màgic iniciaran la seva aventura en un viatge pel món. Una divertida
història musical acompanyada de coreografies, jocs, humor i ball amb molt de ritme per els peques i
també per les mames i els papes!
-------------Durant tots els actes de la festa major el servei de bar estarà atès per membres de la delegació de
Roda de Ter - les Masies de Roda d’Osona contra el Càncer. Tots els beneficis que es facin aniran
destinats a aquesta associació.
Tots els actes, excepte el sopar, SÓN GRATUÏTS

