Dissabte 24 de setembre
A les 17 h, al camp de futbol. 5a Edició de les 2 hores de resistència amb BTT, donarà la sortida l’actriu i model masienca Sandra
Falgà (consulteu programa a part o www.bttcasesnoves.com )
A les 18 h, a Sant Pere de Casserres. Lliurament del premi del 2n Certamen literari Miquel Arimany. (consulteu programa a part)

Dijous 29 de setembre
A les 11 h, a l’església de Sant Miquel de la Guàrdia. Ofici de Festa Major.
A les 12 h, sardanes.

Divendres 30 de setembre
A les 20 h, a la sala de Plens de l’Ajuntament. Pregó de Festa Major a Càrrec de Josep Vilaregut i Codina,
veí de les Masies de Roda i membre de la junta directiva de la Federació Ornitològica Cultural Deportiva
A les 21 h, a la carpa del camp de futbol. Festa Jove: Concert , activitats.... (consulteu programa a part)

Dissabte 1 d’octubre
A les 21 h, a la carpa del camp de futbol. Sopar i ball de Festa Major a càrrec de l’orquestra NOVA + .
Preu del sopar 5 euros.

Diumenge 2 d’octubre
A les 8 h, visita al POU de GLAÇ, hi anirem tot caminant (anar i tornar 9 quilòmetres), a la tornada ens espera un bon esmorzar al camp
de futbol.
A les 10 h, esmorzar al camp de futbol, xocolata desfeta i coca, tot seguit espectacle infantil, arriben els pallassos a Masies!!!!!!!. Durant
al matí partides d’escacs pels més petits.
A les 11 h, a l’església de Sant Miquel de la Guàrdia. Missa de difunts.
A les 11 h, Concurs de pastissos. Porta el teu pastís i guanya una nit al Parador de turisme de les Masies de Roda.
A les 14 h, al camp de futbol. Dinar i espectacle sorpresa. Venda de tiquets fins el dimecres 28 de setembre a l’Ajuntament i a la
farmàcia Constansó. Preu 15 euros, infants fins a 10 anys, 10 euros. SORTEIG DEL PASTÍS DE FESTA MAJOR.

Durant el sopar del dissabte i el dinar del diumenge el servei de bar estarà atès pel 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 igual que la venda de les porcions
del concurs de pastissos del diumenge.

Amb el suport i col·laboració de:

Ajuntament de les Masies de Roda

