
FESTA MAJOR D’HIVERN 
RODONYÀ 2013 
18, 19 I 20 de gener 
 
Divendres, 18 de gener 

 
SOPAR DE FESTA MAJOR (romescada) 
> 21:30h  
> A la sala del cafè  
Menú infantil: aperitiu, pa amb tomàquet 
i llonganissa, flam i beguda. > Preu: 8€ 
Menú adult: aperitiu, romescada, 
llonganissa i cansalada a la brasa amb 
guarnició, postre de músic, beguda i 
cafè. > Preu: 15€ 
> La compra de tiquets al cafè fins dijous, 
17 de gener 
 
ESPECTACLE DE MÀGIA amb el Mag 
Nebur 
> Tot seguit (23:00h aproximadament) 

  
Dissabte, 19 de gener 

 
3a SORTIDA MOTERA LOCAL 
> 08:30h Plaça del Castell 
> Arribada al cafè i esmorzar 
>Inscripcions: al cafè 

 
CURS D’INICIACIÓ NÒRDIC WALKING 
Tècnica de caminar amb dos bastons 
especials 
> 09:00h 
> A l’aparcament de Mas Pagès 
> Places limitades. Gratuït 
>Inscripcions: 666 702 830 (Xavi) 
>A partir de 16 anys 
*Cal que porteu bambes còmodes. 
 
TALLER DE CIRC amb el Circ Les 
Mussaranyes 
> 17h-19h 
> Per a nens i nenes de totes les edats 
> Sala del cafè i/o exteriors 
Tot seguit, berenar coca i xocolata, 
gentilesa de la Fleca d’en Marc. 

BALL DE TARDA amb GUATEQUE QUARTET 
> 20:00h 
>Sala del cafè 
BALL DE NIT amb la mateixa orquestra 
>23:30h 
>Sala del cafè 
*Qui hagi reservat palco gaudirà de tots 
els actes de la Festa Major que es realitzin 
a la sala del cafè. 
Reserves de palco: A l’estanc 
 
Diumenge, 20 de gener 
 
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Sebastià 
> 11:15h 
> Parròquia del poble 

 
CONCERT MUSICAL DE JAZZ, DIXIE I BOSSA 
amb G7Quartet 
> 13:00h 
> Sala del cafè 
 
TEATRE amb el Grup de Teatre Els 
Noctàmbuls amb l’obra No et vesteixis 
per sopar, de Marc Comoletti 
> 18:00h 
> Sala del cafè 
* Després hi haurà coca i cava per a 
tothom, gentilesa de  l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració 
rebuda dels membres que han format part 
de la Comissió de Festes fins aquest estiu. I 
voldria donar la benvinguda a tots aquells i 
aquelles que en vulguin formar part a partir 
d’ara.  

 
Us desitgem una bona Festa Major! 
 
Organitza:                  Amb el suport: 

 
                 
            Ajuntament de Rodonyà.  
            Regidoria de festes                     
 
         




