


Benvolguts rodencs i 
rodenques,

Ha arribat l’inici del curs 2021-2022 i, com 
sempre, la Festa Major de Roda de Ter ens 
assenyala que l’estiu ha acabat i que 
retornem al ritme habitual de les feines, les 
escoles, les activitats i els compromisos 
diversos que tenim tots i cadascun de 
nosaltres. Potser, més que mai, aquest estiu 
passat ha estat necessari per fer una aturada, 
per descansar, per buscar el silenci de la 
natura i la companyia dels familiars més 
propers, o potser també per retrobar les 
amistats enyorades. Tot plegat ens ha ajudat 
a encarar els darrers mesos de l’any amb 
energies i forces renovades en un moment 
històric en què són ben necessàries. I la 
Festa Major, com sempre, ens recorda que la 
celebració en comunitat també és 
imprescindible per construir un poble que 
encari comunitàriament els reptes que vindran 
aquest nou curs.

La Festa Major de 2021, com la de l’any 
passat, està plenament condicionada per la 
situació social i sanitària en què ens trobem 
des de l’inici de 2020. La Covid 19 ens ha fet 
viure situacions doloroses, ens ha fet canviar 
molt hàbits de comportament i també ens ha 
ajudat a prendre consciència de la fragilitat i 
alhora de la capacitat de resistència de la 
condició humana. Quin sentit té, doncs, 
celebrar i fer festa en la situació fràgil en què 
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encara ens trobem? Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Roda de 
Ter creiem, com ja vam dir ara fa un any, que és necessari promoure, amb 
totes les mesures de seguretat necessàries, espais per al gaudi que ens 
facin adonar de la importància de viure en comunitat, de “fer poble”.
Celebrar tot fent festa, malgrat les dificultats, està a l’origen de la Festa 
Major de Roda: el 1854, després de la gran epidèmia de còlera que es va 
estendre per tot el país, els rodencs es van comprometre a agrair 
festivament la vida i la salut en la data en què ja no hi hagués cap més 
mort. Des de llavors, la Festa Major de Roda s’inicia sempre el 23 de 
setembre. Ni l’any passat ni aquest podem dir que la pandèmia estigui 
controlada, però amb la col·laboració i la comprensió de tothom creiem 
que és oportú tornar a celebrar una festa amb una programació adaptada 
a les circumstàncies i a les restriccions determinades per les conselleries 
de salut i interior.

L’any passat vam aprofitar la Festa Major per recordar molt especialment 
la feina i la dedicació dels professionals de la sanitat, i aquest 2021 volem 
que sigui la cultura qui ocupi el lloc central durant els dies que celebrarem 
plegats. Des del pregó fins al darrer acte ens han de recordar que a banda 
de la salut física —imprescindible, sens dubte, per poder viure sense 
entrebancs— la cultura ens ha ajudat a viure d’una altra manera el temps 
de confinament, de restriccions i de distàncies socials: la lectura, la 
música, el cinema, les propostes que han fet les entitats culturals, 
esportives, socials, veïnals del poble... ens han permès de fer més 
suportable aquest darrer any i mig.

Estic convençut que tothom entendrà que aquest any encara calgui aplicar 
algunes mesures de prevenció del virus i que el programa que hem 
preparat estigui adaptat al moment històric que vivim però alhora crec 
fermament que això no serà un impediment per tornar a viure plegats uns 
dies de celebració inoblidables.

Bona Festa Major!



ACTIVITATS



Dissabte

18 
de setembre

18:00 Les fabuloses 
històries de 
l’Esquerda, explicades 
per Floduc el Bufó
Visita teatralitzada per a 
públic familiar.
Preu especial per a famílies 
(2 adults i 3 nens): 16 €. 
Individual: (majors de 8 anys) 
i adults 8 €.
Lloc de trobada: Museu 
Arqueològic de l’Esquerda. 
L’activitat es farà al Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda 
Places limitades (30 persones). 
Amb inscripció prèvia: tel. 
938540271

Diumenge

19
 de setembre

10:30 i 12:00 Any 1314: 
l’últim senyor de 
l’Esquerda (dues 
sessions)
Visita teatralitzada, 
recomanada especialment 
per al públic adult (també és 
apta per a públic familiar).
Preu individual adult: 10€. 
Preu especial per a famílies 
(2 adults i 3 nens): 20€.
Lloc de trobada: Museu 
Arqueològic de l’Esquerda.
Places limitades (25 
persones per grup). 
Amb inscripció prèvia: tel. 
938540271



DILLUNS 

 20 
DE SETEMBRE

15:30h. Club de 
lectura 
A la Biblioteca Bac de Roda. 
Tertúlia literària al voltant del 
llibre "Cartes a l'Anna Murià : 
(1939-1956)" de Mercè 
Rodoreda. Sessió conduïda 
Bet Contreras.
Cal inscripció prèvia a: 
b.rodadeter.br@diba.cat – 
938540077 

DIMARTS 

21
DE SETEMBRE

21:00 Projecció 
fotografies EL PASSAT 
D'UN BARRI I LA SEVA 
GENT
A la porxada de Can 
Planoles.
Recull fotogràfic del carrer 
Verge del Sòl del Pont des 
dels anys 20 fins a 
l'actualitat.
El projecte ha estat elaborat 
conjuntament amb 
l'Ajuntament de Roda de Ter, 
l'Arxiu de la memòria 
històrica de Roda de Ter i la 
colꞏlaboració del veinat del 
barri del Sòl del Pont
Organitza: Arxiu de la memòria 
històrica de Roda de Ter.

Hi haurà aforament limitat, per tant 
es recomana assistir a l’acte amb 
suficient antelació. Per accedir a 
l’espai serà obligatori l’ús de 
mascareta. 



DIMECRES

 22 
DE SETEMBRE

17:30 EXPLICA’M UNA 
SELVA, a càrrec de Moi 
Aznar, CIA. 
JOMELOGUISJOMELO.
COM
A davant de la carpa 
municipal. 
Organitza: Biblioteca Bac de Roda

Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
d'activitats. 

21:00 Pregó de festa 
major a càrrec SANTI 
SERRATOSA
Als Jardins de Can Planoles.
Santi Serratosa (Roda de 
Ter, 1975). Músic, 
musicoterapeuta i  
percussionista.
El seu currículum és extens i 

com a bateria ha format part 
de diverses bandes, entre 
elles Gossos, que és la que li 
ha aportat la seva projecció 
més mediàtica.
Com a percusisonista 
corporal ha creat i dirigeix la 
SSM BigHand.
Hi haurà aforament limitat, per tant 
es recomana assistir a l’acte amb 
suficient antelació. Per accedir a 
l’espai serà obligatori l’ús de 
mascareta. 

21:30 Concert Jove 
amb SIXTUS
Als Jardins de la Blava 
(Festa Major Jove)
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 



DIJOUS 

23
DE SETEMBRE

11:00 Visita comentada 
a l’exposició 
permanent del Museu 
de l'Esquerda
Activitat gratuïta.  
Places limitades.  
Amb inscripció prèvia (Tel. 
938540271)

11:00 Ofici de Festa 
Major i ofrena floral a 
la Mare de Déu del Sòl 
del Pont 
Durant l’ofrena floral no es 
permetrà l’accès al públic per 
evitar aglomeracions. Es demana 
al públic assistent que respecti la 
distància de seguretat entre 
persones.

12:00 Ball de gegants 
Al davant la carpa.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 

consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. 

En cap cas es podrà beure o 
menjar a la zona de concerts. 

16:00 Cafè-concert 
amb CAFÈ TRIO
Als Jardins de Can Planoles.
Hi haurà aforament limitat, per tant 
es recomana assistir a l’acte amb 
suficient antelació.Per accedir a 
l’espai serà obligatori l’ús de 
mascareta. 

17:00 Espectacle 
ABSURD de la Cia. 
CIRC VERMUT 
Al davant la carpa.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

17:00 TARDA 
URBANA, amb 
demostració de 
graffitis, i diferents 
activitats relacionades 
amb la cultura urbana
Als Jardins de la Blava. 
(Festa Major Jove)



Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

19:00 Sardanes amb la 
cobla la Genisenca
Als Jardins de Can Planoles. 
Hi haurà control d’accés, i 
d’aforament. Es demana al públic 
assistent que respecti la distància 
de seguretat entre persones. L’Ús 
de mascareta serà obligatori. 

20:00 Concert del grup 
MEN IN SWING
Al davant la carpa.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

21:00 Quina de Festa 
Major Jove
Als Jardins de la Blava. 
(festa major jove)
Tot seguit:
SOUND SYSTEM amb ON 
BASS SOUND SYSTEM.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 



DIVENDRES 

24
DE SETEMBRE

17:00 Espectacle 
familiar JOC DE 
CADIRES amb CAL 
TEATRE
Al davant la carpa
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

17:00h MARXA 
NÒRDICA (caminada 
amb bastons)
Al Camp de futbol municipal
Recorregut apte per tothom 
de dues hores 
aproximadament. 
Inscripcions fins el 22 de setembre 
al telèfon 618299237. 

17:00 IV trofeu de billar 
- memorial Ramón 
Parés.

18:00 Concert 
MELODIES 
D’ULTRAMAR amb 
Clara Marsó i Enric 
Martinez
Als jardins de Can Planoles
Hi haurà control d’accés, i 
d’aforament. Es demana al públic 
assistent que respecti la distància 
de seguretat entre persones. L’Ús 
de mascareta serà obligatori. 

19:00 Concert de 
GRESKA
Als jardins de la Blava. 
(Festa Major Jove)
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

21:00 Espectacle de 
llum i foc dels Diables 
del Pont Vell
Sota el pont Nou.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 



mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. El públic quedarà protegit 
en tot moment dels elements 
pirotècnic utilitzats per la colla de 
diables del pont Vell.

22:30 Concert amb 
BAND-IDOS
Al davant la carpa municipal.
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

22:30 Concert amb  
PELAT I PELUT
Als jardins de la Blava (Festa 
Major Jove)
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts.

DISSABTE

 25
 DE SETEMBRE

11:30 Espectacle 
familiar LIBÈL·LULA de 
TOTI TORONELL
Al davant la carpa
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

18:00 Concert de Festa 
Major amb l’orquestra 
Rosaleda
Al davant la carpa 
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 



22:00 Concert amb 
TER-ORIFICKS BAND
Al davant la carpa
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

22:30 Nit techno 
Als jardins de la blava
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

18:00 Homenatge a 
QUINTOBIKES
Als jardins de la Blava (Festa 
Major Jove)
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals.

22:00  Obra de teatre 
MISTERI A LA 
PERRUQUERIA del 
grup de teatre de Roda 
de Ter, Arrels 
Una comèdia divertidíssima, 
poc convencional i que no et 
deixa indiferent. Un saló de 
perruqueria, un crim, dos 
policies i una colla de 
sospitosos... qui serà el 
culpable aquesta vegada? 
Vine al teatre i ajuda'ns a 
descobrir qui és l'assassí!
Al Teatre Eliseu.
Preu entrada: 10 €.

Hi haurà restriccions  d’aforament 
habitual del teatre.Es demana al 
públic que assisteixi amb temps 
suficient a l’activitat. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tota l’activitat. 



DIUMENGE

26
DE SETEMBRE

9:00 Ral·li fotogràfic de 
Festa Major
Als jardins de Can Planoles. 
Consultar bases 
específiques. No cal 
inscripció prèvia. La 
inscripció es farà als jardins 
de Can Planoles. 
Organitza: Grup Fotogràfic de 
Roda de Ter i Masies

9:30 Sortida familiar 
amb BTT
Recorregut de 10 km a partir 
de 6 anys o infants que vagin 
amb roda de diàmetre 20 i 
amb bicicleta amb pinyons. 
Pots consultar el recorregut:  
https://ca.wikiloc.com/rutes-
btt/pedalada-popular-de-
roda-de-ter-74724872  
Inici del recorregut al Parc 
del Carrer Collsacabra.
Inscripcions a 
www.rodadeter.cat del 13 al 
21 de setembre. 

Preus:   5€ majors de 18 
anys
2€ de 12 a 17 anys
Gratuït menors de 12 anys
Obsequi i avituallament per a 
tots els participants. 
Més informació al 618299237 

17:00 Concert familiar 
amb LALI BEGOOD, 
presentació del seu 
treball EL JARDÍ 
SECRET
Al davant la carpa
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

18:00  Obra de teatre 
MISTERI A LA 
PERRUQUERIA del 
grup de teatre de Roda 
de Ter, Arrels. 
Una comèdia divertidíssima, 
poc convencional i que no et 
deixa indiferent. Un saló de 
perruqueria, un crim, dos 
policies i una colla de 



sospitosos... qui serà el 
culpable aquesta vegada? 
Vine al teatre i ajuda'ns a 
descobrir qui és l'assassí!
Al Teatre Eliseu.
Preu entrada: 10 €

Hi haurà restriccions a l’aforament 
habitual del teatre. Es demana al 
públic que assisteixi amb temps 
suficient a l’activitat. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tota l’activitat. 

18:30 Nit d’homilies 
(monòlegs d’humor) 
amb OYE SHERMAN, 
RAQUEL HERVÁS, 
GODAI GARCÍA I 
MARC SARRATS 
Als jardins de la Blava (Festa 
Major Jove)
Hi haurà control d’accés i 
aforament limitat. Caldrà inscripció 
prèvia a la APP http://
shopapp.digiteix.info/rodadeter/
activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant 
tot l’acte. Només es podrà 
consumir begudes o aliments a 
l’espai de restauració. En cap cas 
es podrà beure o menjar a la zona 
de concerts. 

20:00 Concert de 
GUILLEM ROMA amb la 
presentanció  del seu 
nou treball “KIRIBATI”
A davant la carpa. 
Hi haurà control d’accés i aforament 
limitat. Caldrà inscripció prèvia a la 
APP http://shopapp.digiteix.info/
rodadeter/activitats-culturals. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant tot 
l’acte. Només es podrà consumir 
begudes o aliments a l’espai de 
restauració. En cap cas es podrà 
beure o menjar a la zona de 
concerts. 

21:30 Comiat de festa 
major amb el IX 
espectacle de llum i tro 
del rodenc Toni Gaja
Es podrà veure com cada any 
des del passeig del Ter i zones 
properes. 
Es demana respectar la distància de 
seguretat entre persones per a poder 
observar aquest espectacle.



   ALTRES

ACTIVITATS



DISSABTE 

2
d’OCTUBRE

CAP DE SETMANA 
IBÈRIC 2021 al 

Jaciment 
Arqueològic de 

l’Esquerda  
 
9:30 Matinal artística
Dibuixa o pinta amb 
qualsevol tècnica el Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda.  
Activitat conduïda per Joan 
Jutglar (Director de l’Escola 
d’Arts de les Masies de 
Voltregà).
Lloc: Jaciment Arqueològic 
de l’Esquerda
Amb inscripció prèvia. Tel. 
938540271

11:00 Demostració de 
ceràmica 
a càrrec de Jan  Madrenas 
(Professor de l’Escola d’Arts 
de les Masies de Voltregà). 
Lloc: Jaciment Arqueològic 

DIVENDRES 

1 
d’OCTUBRE

ACTES DEL DIA 1 
D'OCTUBRE. 
A la plaça 1 d'octure
Consultar programació 
específica. 
Organitza: Comissió de 
festes de Roda de Ter



de l’Esquerda 
Amb inscripció prèvia. Tel. 
938540271

20:00 Presentació del 
llibre Agiradin, somiant 
l’Esquerda ibèrica de 
Laura Bayer i Lloveras, 
amb il·lustracions de 
José Hernández Ayllo.
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Arqueològic de l’Esquerda 
Aforament limitat. Amb 
inscripció prèvia.  Tel. 
938540271

DIUMENGE

3 
d’OCTUBRE

CAP DE SETMANA 
IBÈRIC 2021 al 

Jaciment 
Arqueològic de 

l’Esquerda  

10:30 Visites 
comentades al 
Jaciment Arqueològic 
de l’Esquerda
Lloc: Jaciment Arqueològic 
de l’Esquerda
Grups reduïts amb inscripció 
prèvia. Tel. 938540271

12:00 Visita comentada 
al Museu: 
Connexions ibèriques: 
productes preuats, productes 
llunyans. A càrrec de 
Montserrat de Rocafiguera, 
directora de les excavacions 
del sector ibèric de 
l’Esquerda.



Grups reduïts amb inscripció 
prèvia. Tel. 938540271
En cas de restriccions per la 
pandèmia es farà en format virtual.

DIVENDRES 

8 
d’OCTUBRE

CAMINADA NEGRANIT. 
Consultar programació 
específica. 
Organitza: Associació contra el 
càncer de Roda i les Masies 
de Roda



DISSABTE 

9 
d’OCTUBRE

JORNADES 
EUROPEES DEL 

PATRIMONI

17:30 Visita comentada 
al Jaciment,  a càrrec 
dels arqueòlegs 
directors de les 
excavacions per 
explicar els resultats 
de la campanya 2021. 
Lloc de trobada: Museu 
Arqueològic de l’Esquerda
Amb inscripció prèvia (tel. 93 
854 02 71). 
Activitat gratuïta. 

20:00 Inauguració de 
l’exposició 

De la terra. Escultura i 
dibuixos d’Oriol 
Amblàs i Novellas
Una mirada diferent des de 
l’arqueologia i la creació 

artística. Les peces 
escultòriques tenen amb 
mirada arqueològica.

Del 9 d’octubre al 12 de 
desembre




