


La Tamborinada d'enguany havia de ser molt especial, doncs el projecte de 
la Roda feia ja 35 anys que caminava. Les inclemències meteorològiques 
va fer impossible que la gran festa major de les entitats fos l'espai idoni per 
celebrar-ho.

Així doncs, l'equip de la Roda ràpidament es va posar a treballar en una 
proposta prou potent per acabar celebrant com es mereix un aniversari com 
aquest. El diumenge dia 7 d'octubre  va ser la data escollida per organitzar 
al recinte firal de Montjuïc, concretament al pavelló Z6 (al costat de la Font 
Màgica), la gran festa del 35è aniversari del projecte de la Roda.

La Fundació de la Roda ha treballat durant aquests anys, mitjançant la 
cultura, en barris i ciutats de Catalunya on calia afavorir una transformació 
social tot aconseguint la cohesió dels diferents territoris on estàvem 
presents. Milers d'activitats i espectacles promoguts des de la Roda han 
recolzat la feina en xarxa que han fet centenars d'entitats, moltes d'elles 
esplais, fundacions  o associacions de veïns. Aquesta feina de tants volun-
taris i la necessitat de continuar treballant ens ha esperonat a no deixar 
passar l’oportunitat de celebrar aquesta trajectòria.

El dia 7 d’octubre, des de les deu del matí fins a les tres de la tarda, grups 
d'animació, tallers, rocòdrom i ludoteca ompliran el pavelló i l'exterior 
d'activitats, color i música per a tota la família, però sobretot pels infants. 
Una festa perquè les entitats adherides vinguin d'arreu de Catalunya amb 
els seus socis a gaudir i celebrar un data tan important.

Grups de Cultura popular Gegants d’Arenys de Mar i gegants de la 
fundació la Roda, capgrossos de la fundació la Roda, Timbalers i Lluert de 
Castellvell del Camp, Colla Sardanista Xàldiga de Barcelona, Falcons de 
Piera i Esbart Sant Martí de Torrelles de Llobregat  

Gog i Magog Mestres de cerimònies  

10.00 h Tumàcat La festa dels mes Tumàcat (espectacle 10è aniversari) 

11.00 h Bufanúvols Vint i cinc anys amb Bufanúvols (Musica popular i 
animació) 

12.00 h Delikatessen Delikatessen en concert (cant ) 

12.30 h Circ Pistolet Sobre rodes (circ) 

13.30 h País de Cotó i els Somiatruites 15 anys (espectacle 15è aniver-
sari)   

14:30 h Espectacle de cloenda Espectacle multidisciplinari de cultura 
popular amb Accialt, gegants d’Arenys de Mar i gegants de la fundació 
La Roda, capgrossos de la la fundació la Roda, Lluert de Castellvell del    
Camp, Colla Sardanista Xàldiga, Falcons de Piera, Esbart Sant Martí de 
Torrelles de Llobregat, Gog i Magog, Ziga Zaga, Valentí Gubianas i el 
Grupet

        

10-14.30 h Ludoteca i rocòdrom de la Generalitat de Catalunya    
 
10-14.30 h Jocs ambulants Jocs de fusta gegants 

10-14.30 h Galiot Teatre Can Titella / Jocs amb titelles  

10-14.30 h Animàgic Globoflexia, taller de xapes, maquillatge 


