Indicacions importants...
• Jocs de taula per a infants i adults
(Dissabte 10)
Es podrà jugar a parxís, dominó, uno,
tres en ratlla, dames.. Cal inscripció
prèvia de l’1 al 9 de setembre i mínim de
participants.
• Sopar de Veïns i Amics (Dissabte 10)
Cal retirar prèviament el tiquet.
- SOCIS: 1€
- NO SOCIS: 2€
(Inclou taula i cadira. Cal dur el sopar).
Informació i venda de tiquets de l’1 al 9
de setembre.
• Anxoves amb escalivada (Diumenge 11)
Cal retirar prèviament el tiquet. Torrades
amb anxoves i escalivada i un got de vi,
aigua o refresc.
- SOCIS: 9€
- NO SOCIS: 10€.
Informació i venda de tiquets de l’1 al 10
setembre.
• Cremat de rom i pastes (Diumenge 11)
- SOCIS/ES: 2€
- NO SOCIS: 3€.
Informació i venda de tiquets de l’1 al 10
setembre o el mateix dia a preu únic de 3€.
• 26è Concurs Fotogràfic (Dilluns 12)
Tema del concurs: “Fires i Mercats”.
S’admetran fotografies de l’1 al 9 de setembre. Obsequis per a totes les persones
participants, premis pels 3 primers treballs
classificats. Recolliu les bases del concurs
al local de l’Associació!

ATENCIÓ SÒCIES / SOCIS !!!
Inscripció preferent el 29, 30 i 31 agost
a tots els actes, inclosos tiquets pel
berenar-sopar de la Gent Gran.

• Berenar/sopar per a la gent gran
(Dimarts 13)
Cal retirar prèviament el tiquet gratuït de
l’1 fins el mateix dia 13 de setembre o
fins a exhaurir els tiquets, però cal tenir en
compte que NOMÉS DONAREM 1 TIQUET
PER PERSONA!!!

La Comissió de Festes

Bac de Roda-Diagonal
presenta...

• Pernil amb pa i tomàquet (Divendres 16)
Cal retirar prèviament el tiquet. Dues llesques de pa amb tomàquet i pernil i un got
de vi, aigua o refresc.
- SOCIS: gratuït.
- NO SOCIS: 7€.
Informació i venda de tiquets de l’1 al 15
setembre.
• Concurs de cuina (Dissabte 17)
Plat a cuinar adults/es: “Croquetes”.
Plat a cuinar infants: “Cup cakes”.
Cal inscripció prèvia de l’1 al 16 de setembre. Obsequis per a totes les persones
participants i premis pels plats guanyadors. Recolliu les bases del concurs al local
de l’Associació!
• Sopar de Festa Major (Dissabte 17)
Cal retirar prèviament el tiquet.
- SOCIS: 3€
- NO SOCIS: 4€
- INFANTS +5a: 2€
(Inclou taula, cadira, cava o refresc per als
infants i una gran orquestra). Cal dur el
sopar. Informació i venda de tiquets de l’1
al 16 de setembre.

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

La Festa Major 2016!
T’agradaria col·laborar amb nosaltres en l’organització de la Festa Major??? Vols ser
protagonista??? Pots ajudar-nos en tasques puntuals com fer la instal·lació i guarniment,
recollir taules i cadires, vendre cartrons als bingos, preparar o repartir els sopars... o bé
econòmicament: membres de la nostra comissió us visitaran al vostre domicili per demanar-vos una aportació econòmica voluntària o bé podeu adreçar-vos al local de l’associació per facilitar-nos la tasca. Aquesta ens ajudarà a sufragar part de les despeses de la
festa, que també és la vostra!
Aprofitem per a recordar-vos que disposarem de servei de bar amb entrepans i cafetera,
durant totes les festes.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I RECORDA... FES LA FESTA TEVA!
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Amb la col·laboració de:

Parc del Centre del
Poblenou

SERVEI DE BAR DURANT TOTES LES FESTES!

(*) Tots els sopars i activitats amb (*)
requereixen inscripció prèvia:
Veure apartat INDICACIONS al dors.
Informació i inscripcions a la seu de l’entitat:
Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou

ATENCIÓ SOCIS/ES:
Inscripció preferent 29, 30, 31/08

Programa:
A partir de les 11 h – Tallers a diferents espais del Parc.
A les 11’30 h – Espectacle infantil.
De 12’30 a 14´00 h – Actuacions de folklore popular.
De 18’00 a les 20’00 h. – Actuacions de diferents grups
interculturals.
20’00 h. – Traca i comiat de Festa Major.

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!

• DIJOUS 15 DE SETEMBRE
17’30 h. – Berenar infantil.
18’00 h. – Concert - animació infantil “Riallades” amb el
grup EL POT PETIT.
19’30 h. – Assaig obert de canalla dels CASTELLERS DE
BARCELONA.

• DIMARTS 13 DE SETEMBRE
18’00 h. – Berenar-sopar i festa per a la gent gran (*)
19’00 h. – Espectacle amb la BANDA SIMFÒNICA DE
ROQUETES-NOU BARRIS i VOICING BLUE TRIO.

• DILLUNS 12 DE SETEMBRE
18’00 h. – Xocolatada infantil.
18’30 h. – Espectacle de circ “Rodolfo y Rita” amb la CIA.
PASSABARRET.
19’00 h. – 26è Concurs Fotogràfic. “Fires i Mercats”. (*)
Exposició de les fotografies participants al Concurs de Fotografia. Podeu recollir les bases del concurs al Casal de Barri!

A partir de les 11’00 h. i durant tot el dia hi haurà
“paradetes” de diferents associacions i col·lectius d’arreu del
món amb artesania i altres productes tradicionals, i també
amb venda de menjar tradicional de diferents països, amb
taules i cadires per dinar.

• DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
14a FESTA INTERCULTURAL – Un Poblenou de tots colors.

• DISSABTE 17 DE SETEMBRE
10’00 a 14’00 h. – Tallers del Casal de Barri Bac de RodaPoblenou (no cal inscripció prèvia).
11’00 h. – Exposició de Treballs de Punt de Creu del grup de
l’associació.
13’30 h. – Concurs de Cuina per a adults “Croquetes” i per
a infants “Cup Cakes”. Cal dur els plats cuinats de casa (*).
Podeu recollir les bases del concurs al Casal de Barri Bac de
Roda-Poblenou!
22’00 h. – Sopar de Festa Major (*).
23’30 h. – Ball amb l’orquestra LA CHATTA. Durant la nit es
farà el lliurament de premis de les festes!!!

• DISSABTE 10 DE SETEMBRE
10 a 14 h. – Mercat de segona mà i intercanvi (organitzat
conjuntament amb la TAULA EIX PERE IV i l’esplai LA FLOR DE
MAIG).
10’30 h. – Jocs de taula (parxís, dames, tres en ratlla, uno,
dominó). (*)
12’30 h. – Vermut-concert amb l’actuació de la formació
VOICING BLUE amb l’espectacle “jazz i més”.
21’30 h. – Sopar de Veïns i Amics (*).
23’30 h. – Balla amb la Festa Hasta Luego Cocodrilo
d’ALBERT MALLA.
• DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
08’00 h. – Traca matinera.
12’00 h. – DIADA CASTELLERA amb l’actuació de:
CASTELLERS DE BARCELONA / CASTELLERS DE LA VILA DE
GRÀCIA / +1 altra colla convidada
18’00 h. – Bingo.
21’30 h. – Sopar “anxoves amb escalivada”. (*)
22’30 h. – Cantada d’havaneres amb ELS PESCADORS DE
L’ESCALA i rom cremat. (*)

• DIVENDRES 16 DE SETEMBRE
18’30 h. – Bingo de tarda.
22’00 h. – Avui per sopar… pernil amb pa amb tomàquet (*).
23’00 h. – Nit d’espectacle amb les actuacions de:
• LES FUSA (musica a capella).
• ISAAC JURADO (màgia i humor).

• DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
22’00 h – NIT JOVE amb l’actuació dels grups:
• MALVENIDOS
• BLIND REVERENDO
• PACHAWA SOUND
• TABALERS DEL CLOT

Comissió de Festes Bac de Roda-Diagonal

Festa Major Poblenou 2016
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