
COMISSIÓ DE FESTES BAC DE RODA-DIAGONAL 
(ACS BAC DE RODA)
Camí Antic de València, 96-116 -  08005 Barcelona  
Tel. 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org - 
www.acsbacderoda.org - i també al Facebook!

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

Ens pots ajudar dies puntuals que disposis de temps per 
fer-ho((a fer la instal·lació i guarniment, el dia que portem 
tots els materials, a recollir taules i cadires, a vendre car-
trons als bingos, a atendre al bar, a preparar o repartir els 
sopars, a fer torns de guàrdia al parc durant la nit ...))

Només cal que ens ho facis saber amb prou temps d’antela-
ció per portar una correcta organització!!!

Aquest any no tenim prou persones col·laboradores a la 
Comissió de Festes i no podrem passar pels domicilis per 

demanar la teva aportació econòmica voluntària per aju-
dar a pagar les despeses de les festes. Per aquest motiu, 

t’agrairem que facis directament la teva aportació al local 
de l’Associació. També aprofitem per a recordar-te que 

disposarem de servei de bar (amb entrepans i  
cafetera) durant totes les festes.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ  
I RECORDA... FES LA FESTA TEVA!

ESTIMAT VEÏNAT!

La Festa Major 2018!

La Comissió de Festes
Bac de Roda-Diagonal

presenta...

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou/ ACS Bac de Roda  
C/Antic de València, 96-116. Tel. 93 303 24 47. Labora-
bles de 10 a 13,30h i 16 a 20,30h (dilluns matí tancat). 

• Mercat de segona mà i intercanvi (Dissabte 8)
Activitat organitzada conjuntament amb l’Esplai LA FLOR DE 
MAIG. La quota d’inscripció és de 5€ i dóna dret a 1 taula i 
2 cadires. 
Recull document de condicions/requeriments que cal complir 
al Casal de Barri, seu de l’Associació, a partir del 27 d’agost.

• Sopar de Festa Major (Dissabte 8)
Cal retirar prèviament el tiquet.
- SOCIS: 3€
- NO SOCIS: 4€ 
- INFANTS +3a: 2€
(Inclou taula, cadira i cava. Cal dur el sopar). 
Informació i venda de tiquets del 30 d’agost al 7 setembre.

• 28è Concurs Fotogràfic (Dimarts 11)
Tema del concurs: “Balcons”.
S’admetran fotografies del 27 d’agost al 7 setembre. Ob-
sequis per a totes les persones participants, premis pels 3 
primers treballs classificats. Recolliu les bases del concurs al 
Casal de Barri!

• Sopar d’entrepà (Dimarts 11)
Inclou entrepà de pernil i una beguda (got de vi, cervesa, 
aigua o refresc). Cal retirar prèviament el tiquet. 
PREU ÚNIC: 5€
Informació i venda de tiquets del 30 d’agost al 10 setembre.

Indicacions importants...
INSCRIPCIÓ PREFERENT SOCIS/ES: 27, 28 i 29 agost

• Berenar/sopar per a la gent gran (Dijous 13)
Cal retirar prèviament el tiquet gratuït del 30 d’agost al 13 de 
setembre o fins a exhaurir els tiquets. Els socis tenen inscripció 
preferent! NOMÉS DONAREM 1 TIQUET PER PERSONA!!!

• Botifarra amb patates i coca amb moscatell (Divendres 14)
Cal retirar prèviament el tiquet. Inclou una botifarra amb pa-
tates xips, pa, beguda (got de vi, aigua o refresc), coca i 
moscatell.
- SOCIS/ES: Gratuït. 
- NO SOCIS: 8€. 
Informació i venda de tiquets del 30 d’agost al 13 setembre.

• Concurs de cuina (Dissabte 15)
Plat a cuinar adults/es: “Pastissos salats”.
Plat a cuinar infants: “Broquetes amb fruites”.
Cal inscripció prèvia del 27 d’agost al 14 setembre. Obse-
quis per a totes les persones participants i premis pels plats  
guanyadors. Recolliu les bases del concurs al Casal de Barri!

• Sopar Festa Major i concert amb molta marxa! (Dissabte 15)
Cal retirar prèviament el tiquet.
- SOCIS: 1€ 
- NO SOCIS: 2€ 
Inclou taula i cadira (cal dur el sopar). Informació i venda de 
tiquets del 30 agost al 14 setembre.

• Cremat de rom i pastes (Diumenge 16)
- SOCIS: 2€ 
- NO SOCIS: 3€ 
Informació i venda de tiquets del 30 d’agost al 15 setembre, o 
el mateix dia a PREU ÚNIC: 3€.
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(*) 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 la col·laboració de:

• DISSABTE 8 DE SETEMBRE
10 a 14 h. – Mercat de segona ma i intercanvi (organitzat 
conjuntament amb l’esplai LA FLOR DE MAIG).
12’00 h. – Animació infantil amb el grup ARREPLEGATS.
22’00 h. – Sopar de veïns i amics (*)
23’30 h. – Ball amb l’orquestra PARFILLS.

• DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
08’00 h- Traca matinera.
16a FESTA INTERCULTURAL – UN POBLENOU DE TOTS 
COLORS.
A partir de les 11h i durant tot el dia hi haurà “paradetes” de 
diferents Associacions i col·lectius d’arreu del món amb ar-
tesania i altres productes tradicionals i també amb venda de 
menjar de cuina tradicional de diferents països, amb taules i 
cadires per dinar.
A partir de les 11h i durant tot el matí, també hi haurà tallers 
i jocs infantils/familiars a diferents espais.
11’30 h. – Espectacle infantil.
12’30 a 13’15 h – Actuació de la CORAL BAC DE RODA 
-AUREAL (músiques del món)
13’15 a 14’15 h. – Actuació del grup ENSAMBLE OINÉ 
(musica tradicional napolitana).
18’30 a 19’15 h. – Actuació de MARGA MBANDE i la seva 
banda (música de tots els estils amb origen africà)
19’30 a 21 h. – Actuació del grup YACINE & THE ORIEN-
TAL GROOVE (música mediterrània amb temes magrebins i 
orientals). 

• DILLUNS 10 DE SETEMBRE
17’00 h. – Xocolatada infantil.
17’30 h. – JOCS ENCONTATS (jocs a partir de 4 contes 
tradicionals). 
23’00 h. – NIT JOVE amb l’actuació del grup BAND THE 
COOL i els DJ’S MALQUERIDOS.

• DIMARTS 11 DE SETEMBRE
11’30 h. – Exposició de Treballs de Punt de Creu del grup de 
l’associació.
12’00 h. – 28è Concurs Fotogràfic: “Balcons”. (*)
Exposició de les fotografies participants al Concurs. Recolliu 
les bases del concurs al Casal de Barri! 
12’30 h. – Vermut-concert amb l’actuació de la banda de 
country-blues ROOM 69.
18’00 h. – Bingo.
21’00 h. – Entrepans i beguda per sopar al parc (*)
22’00 h. – Representació de l’obra de teatre TOC TOC per 
la companyia EL PORTÀTIL (grup de la nostra Associació).

• DIJOUS 13 DE SETEMBRE
17’45 h. – Actuació del grup de balls del Casal de Gent 
Gran Quatre Cantons.
18’00 h. – Berenar-sopar i festa per a la gent gran (*).
19’00 h. – Espectacle “Va de Sarsuela” amb BARCELONA 
CLASSIC CONCERT.

• DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
18’30 h. – Bingo de tarda.
22’00 h. – Avui per sopar… botifarra amb patates xips i de 
postres coca amb moscatell. (*)
22’15 h. – Actuació del grup CLAQUÉ JAZZ TRIO (jazz i claqué).
23’15 h. – Concert de cantautors amb les actuacions de:
	 •	JORDI	PÈLACH
	 •	INGMAR	KROONENBERG
	 •	IAN	SALA
	 •	THE	TREES

• DISSABTE 15 DE SETEMBRE
10’30 h. – Gimcana pel barri.
12’00 h. – Matí de Cultura Popular Catalana amb les  
actuacions de:
	 •	FALCONS	DE	BARCELONA
	 •	Colla	Sardanista	VIOLETES	DEL	BOSC
	 •	Colla	Bastonera	del	MONTSERRATÍ
13’30 h. – Concurs de Cuina per a adults “Pastissos salats” 
i per a infants “Broquetes amb fruites”. Recolliu les bases del 
concurs al Casal de Barri! (*)
22’00 h. – Sopar de Festa Major (*)
23’30 h. – Concert amb molta marxa amb THE SHOW TIME.

• DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
12’00 h. – DIADA CASTELLERA amb l’actuació de:
 •	CASTELLERS DE BARCELONA 
 •	CASTELLERS DE BADALONA
 •	CASTELLERS DEL POBLE SEC 
 •	CASTELLERS DE CERDANYOLA

18’30 h. – Lliurament de premis de les festes.
19’00 h. – Cantada d’Havaneres amb el grup LES  
ANXOVETES (amb cremat de rom) (*).
21’00 h. – Traca i comiat de la Festa Major.
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