
ESTIU 
    RODONYÀ 2012 

 
 

JULIOL 
 

TALLER DE BBT Manteniment de la teva 
bicicleta > 23, 26 i 27 juliol > 
> Nens/es (a partir de 8 anys) i joves de 19 
h a 20.30 h 
> Al camp de futbol 
A càrrec de Llibert Sendrós 
* Cadascú ha de portar la seva bicicleta. 
 
TALLER DE CAPOEIRA > 24 de juliol > 19h a 
20.30h  
> A la sala del cafè   
A càrrec de Biel, professor 
 
TALLER DE MAQUILLATGE Maquilla’t amb 
gràcia > 25 juliol > 18h a 20h 
> A la sala del castell  
A càrrec d’Emi Ávalos 
* Cadascú ha de portar el seu kit de 
maquillatge i un mirall de taula. 
 
CINEMA A LA FRESCA >28 juliol > 22 h 
Tintín i el secret de l’unicorn 
>Al pati del castell 
* Cadascú ha de portar el seu seient 
 
ARROSSADA POPULAR >29 juliol >14.30 h 
> Sala del cafè 
A càrrec de la Comissió de Festes 
 
      Tots els tallers són gratuïts,  
          prèvia inscripció 

 
Nota: l’hora que figura és l’hora d’inici del taller. Es prega 
puntualitat. Si no s’arriba a un mínim d’inscripcions, les 
activitats es poden anul�lar sense previ avís. 
 

 
AGOST 

 
TALLER DE PERCUSSIÓ I RITMES > 
30 de juliol i 3 d’agost> 19h a 
20.30h 
> A la sala del cafè 
A càrrec de Roger Gaya, 
membre de Vallsamba 

 
TROBADA DE PUNTAIRES > 12 
d’agost > tot el dia  
> A la sala del cafè i exteriors 
A càrrec de l’Associació de 
Dones “El taller” de Rodonyà 
 
LA MINA > durant la setmana de 
Festa Major > tarda i nit 
> A la mina del castell 
A càrrec de la Comissió de Festes 
i gent de Rodonyà 
 
SARDINADA POPULAR I CASTELL 
DE FOCS 
> 23 d’agost > vespre 
> A la plaça del castell 
* Programa de Festa Major 
 
FESTA MAJOR 2012 > 24 d’agost al 
26 d’agost 
* Programa de Festa Major 
 

SETEMBRE 
JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI  AL CASTELL DE 
RODONYÀ > 29 al 30 de setembre  
* Més endavant a les cartelleres

 
Organitza:                     Amb el suport de: 
 
         Ajuntament de Rodonyà       
   Festes, joventut i turisme     
          La Comissió de Festes   


