
• Exposició de fotografia ‘Gossos i lleure’ (Dissabte 10)
Porteu les vostres fotografies de l’1 al 9 de setembre. Mides com-
preses entre 15x20 i 20x30cm. Màxim 2 fotos per persona.

• Torneig d’Scrabble en català (Dissabte 10)
Informació i inscripcions al Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, 
a partir de l’1 setembre.

• Concurs de cuina (Dissabte 10)
Plat a cuinar adults/es: “TOMÀQUETS”.
Plat a cuinar infants: “CRESTES” (EMPANADILLES).
Cal fer inscripció prèvia del 29 d’agost al 9 de setembre. 
Obsequis per a totes les persones participants i premis pels plats 
guanyadors. Recolliu les bases del concurs al Casal de Barri!

• 31è Concurs Fotogràfic: “JARDINS” (Dissabte 10)
S’admetran fotografies pel concurs del 29 d’agost al 9 de setem-
bre. Obsequis per a totes les persones participants i premis pels 
3 primers classificats. Recolliu les bases del concurs al Casal!

• Torneig Tennis Taula (Dissabte 10)
Informació i inscripcions a partir de l’1 setembre.

• Sopar de Festa Major (Dissabte 10)
Cal retirar prèviament el tiquet: 
- SOCIS/ES: 4€ | NO SÒCIES: 6€ | INFANTS: 3€ (gratuït -3 a). 
Inclou taula, cadira i cava (o refresc per als infants) i festa amb el 
grup KRATER. Cal dur sopar. Informació i venda de tiquets del 1 
al 9 setembre.

• Gimcana de gossos (Dimecres 14)
Inscripció gratuïta al Casal de Barri, de l’1 al 13 de setembre.

• Berenar/sopar per a la gent gran (Dijous 15)
Caldrà retirar prèviament el tiquet gratuït de l’1 al 15 setembre o fins 
a exhaurir tiquets. 1 TIQUET PER PERSONA a partir dels 65 anys!

• Cremat de rom (Dijous 15)
- SOCIS/ES:2€    |    NO SÒCIES: 3€
Informació i venda de tiquets del 29 agost al 14 setembre, o el 
mateix dia a preu únic: 3€.

• Botifarra amb patates i coca amb moscatell (Div. 16)
Hi haurà una botifarra amb patates xips, pa, beguda (un got  
de vi, cervesa, aigua o refresc), un tros de coca i moscatell. 
- SOCIS/ES: 2€    |    NO SÒCIES: 8€ 
Informació i venda de tiquets de l’1 al 15 setembre.

• Sopar Intercultural (Dissabte 17)
Hi ha diferents menús que detallem a continuació:
- MENÚ 1: Crestes, arròs amb peix i Chakri 
- MENÚ 2: Causa limeña, Chorizo criollo/empanada verdura i 
pastes marroquines
- MENÚ 3 (VEGETARIÀ): Chep d’arròs amb verdures, ragú de iuca 
amb verduretes i broqueta de fruita variada  
Preu únic: 12€ (amb beguda inclosa). Cal retirar tiquet prèviament. 
Informació i venda de tiquets de l’1 al 15 setembre.

• Arrossada Festa Major i comiat de les Festes (Dium. 18)
Cal retirar prèviament el tiquet. MENÚ: Amanida enciams de l’hort 
amb tomàquets confitats, fruits secs i vinagreta de mango; Arròs de 
muntanya amb bolets, verdures i carn; Vaset de tiramisú; Pa i beguda.
- SOCIS/ES: 13€     |    NO SÒCIES: 15€
Informació i venda de tiquets de l’1 al 16 setembre.

Indicacions importants... INSCRIPCIÓ PREFERENT SOCIS/ES: 29, 30 i 31 agost

T’agradaria col.laborar amb nosaltres a l’organització de la Festa 
Major? Vols ser protagonista? 

Vols gaudir de les festes amb nosaltres?
Ens pots ajudar dies puntuals que disposis de temps per fer-ho 
(a fer la instal·lació i guarniment, a portar materials, a recollir 
taules i cadires, a vendre cartrons als bingos, a atendre al bar, 

a preparar o repartir els sopars ...).
Només cal que ens ho facis saber amb prou temps d’antelació, per 

tal de portar una correcta organització!!!
I també demanem la vostra aportació econòmica voluntària, 

d’acord amb les vostres possibilitats, per ajudar a pagar les despe-
ses de les festes. Per aquest motiu, preguem feu les aportacions a 

la Comissió de Festes (Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou).
Aprof item per recordar-vos que disposarem de servei de bar(amb 
entrepans i cafetera, i tindrem TPV per cobrar amb targeta de 
crèdit durant totes les festes, amb una terrasseta molt guai al 
Parc. Moltes gràcies per avançat per a la vostra col.laboració i 

recorda... FES LA FESTA TEVA, IMPLICA’T, PARTICIPA !!!

ESTIMAT VEÏNAT!

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou / ACS Bac de Roda
Camí Antic de València, 106. Tel. 93 303 24 47. Labora-
bles de 10 a 13h i 16 a 20.30h (dilluns matí tancat).

La Festa Major 2022!
COMISSIÓ DE FESTES BAC DE RODA-DIAGONAL
(ACS BAC DE RODA)
Camí Antic de València, 106 - 08005 Barcelona
Tel. 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org
www.acsbacderoda.org - i també al Facebook i Insta! 



• DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
NIT DE CONCERTS amb l’actuació dels grups:
     • 23’00 h – MILKERS
    • 01’00 – GRUP DE PERCUSSIÓ DELS DIABLES DEL
        POBLENOU I L’ESCOLA LLACUNA
    • 01’30 h – LA SOCIAL DISFUNKTION

• DISSABTE 10 DE SETEMBRE
11’00 h – Exposició de fotografia: “Gossos i lleure” (*)
11’30 h – Torneig d’scrabble en català amb la col·la-
boració de la Fed. Int. d’scrabble en català (*)
12’00 h – Espectacle familiar d’animació amb el grup 
EL GRIPAU BLAU.
13’30 h – Concurs de cuina per a persones adultes 
“tomàquets”” i per a infants “crestes” (empanadilles).
17’00 h – Torneig Tennis taula (*)
17’30 h – 31è Concurs Fotogràfic: “Jardins”. Exposició 
de les fotografies participants al concurs.
21’30 h – Sopar de Festa Major (*)
23’00 h – Ball amb el grup KRATER.

• DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
11’00 h – Exposició “200 anys de Castells a Barcelona”
12’00 h – DIADA CASTELLERA amb la participació de:
 • CASTELLERS D’ANDORRA
 • CASTELLERS DE CERDANYOLA
 • CASTELLERS DE BARCELONA
18’00 h – Bingo.

• DILLUNS 12 DE SETEMBRE
18’00 h - Concert musical familiar al Casal de Barri 
amb l’actuació de LUCIA BAREA.

• DIMARTS 13 DE SETEMBRE
17’30 h – Xocolatada infantil.
18’15 h – Teatre familiar “Rigoberta i el Windigo” 
amb la companyia KALI TEATRE.

• DIMECRES 14 SETEMBRE
19’00 h - Gimcana de gossos (*)
20’00 h - Espectacle teatral al Casal de Barri FULANA 
& MENGANA “cosas de muertas” amb la companyia 
CÁMARA DE TEATRO.

• DIJOUS 15 DE SETEMBRE
18’00 h – Berenar - sopar i festa per a la gent gran.
19’00 h – Cantada d’havaneres amb el grup XARXA i 
cremat de rom (*)

• DIVENDRES 16 DE SETEMBRE
18’30 h – Bingo.
21’30 h – Botifarrada (*)
22’30 h – El grup de la nostra associació PLAYBACK 
DE RODA us presenta l’espectacle “La Banda Sonora”. 
Gaudireu d’escenes musicals de pelis de tots els temps!
01’00 h – DJ amb molta marxa per tancar la nit!!!

• DISSABTE 17 DE SETEMBRE
19a FESTA INTERCULTURAL – UN POBLENOU DE 
TOTS COLORS.
A partir de les 11’00 h. i durant tot el dia hi haurà “pa-
radetes” de diferents associacions i col·lectius d’arreu del 
món amb artesania i gastronomia de diferents països, amb 
taules i cadires per dinar, i aquest any també per sopar.

Per sopar hi haurà 3 menús diferents a escollir i caldrà 
retirar els tiquets prèviament.

Durant tot el matí, hi haurà diferents activitats a dife-
rents espais:
11’30 h – Espectacle familiar “Fem les maletes” amb el 
grup TURULETA BAND.
12’45 h – Actuació del grup de música brasilera 
REGIONAL CAPPUCCINHANDO.
14’30 h – Dinar al Parc.
18’00 h – Actuació del CENTRO PERUANO EN BARCE-
LONA amb demostració de balls i danses tradicionals.
19’15 h – Actuació de CAMUT BAND amb l’especta-
cle “entre peus i mans”.
21’00 h – Sopar Intercultural al Parc (*)
23’00 h –  Actuació de MASARA TRAORÉ.
01’00 h – Actuació del grup BAKANOA.

• DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
12’30 h – Vermut-concert amb l’actuació del grup 
BECAUSE (grup tribut The Beatles).
14’30 h – Arrossada de Festa Major!!! (*) i lliurament 
de premis dels concursos durant la sobretaula.
17’00 h – Tanquem la “paradeta” i recollim els trastos!!!

Festa Major 2022
Comissió de Festes Bac de Roda-Diagonal

(*) Tots els sopars i activitats amb (*)
requereixen inscripció prèvia. Mira indicacions al dors. 
+info i inscripcions a la seu de l’entitat: Casal de Barri 

Bac de Roda-Poblenou

SERVEI DE BAR DURANT TOTES LES FESTES, 
AMB DATÀFON (TARGETA)

 
106 - 08005 Barcelona

COMISSIÓ DE FESTES BAC DE RODA-DIAGONAL
(ACS BAC DE RODA)
Camí Antic de València, 106 - 08005 Barcelona
Tel. 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org
www.acsbacderoda.org - i també al Facebook i Insta! 


