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Un any més, amb l'arribada del fred, arriba també la nostra esperada festa Major.
Quatre dies de celebració, participació, convivència i lleure per a totes i tots; amb 22
actes diversos i pensats per a totes les edats i públics diferents, infantils, juvenils,
culturals, festius, etc.

Una festa popular és molt més que una activitat de lleure, la Festa Major constitueix un
símbol de la cultura popular de cada poble, esdevenint un eix de vertebració social i
d'integració de persones nouvingudes, una eina de retrobament entre iguals i de
construcció de la pròpia identitat de cada poble, un instrument de gran importància dins
de la col·lectivitat que formem tots i totes les que vivim a Montesquiu.

I precisament per això, aquesta ha de disposar d'una extensa xarxa de complicitats
sorgides de la iniciativa dels qui n'han de ser els protagonistes: els veïns i veïnes de
Montesquiu. És per aquest motiu que una vegada més, s'ha obert a la participació de
totes les entitats del municipi, als quals s'ha afegit també el grup de teatre local i el
Xiringuitu, per complementar i ajudar a millorar encara més aquesta nova edició de la
festa amb el seu esforç i dedicació. 

La nostra Festa Major forma part de la nostra història, és part dels elements que fan
que el nostre municipi tingui una personalitat pròpia, refermant la nostra pertinença a
Montesquiu i sentint-nos-en més orgullosos que mai, obrint les portes de forma festiva
a totes les noves persones que viuen de fa poc al nostre municipi i que aquesta serà la
seva primera Festa Major.

Animem a la ciutadania una vegada més, a sortir de casa, a fer poble i a combatre el
fred amb la companyia de la resta de veïns i veïnes, a gaudir dels actes que des de la
comissió de festes i l'equip de govern hem preparat amb l'únic objectiu de fer-vos
feliços i felices. Esperem que aquesta nova edició, torni a ser una nova oportunitat per
l'entreteniment, l'esbarjo i la diversió, i una excel·lent distracció per oblidar-nos de les
càrregues i pensar únicament en passar-ho bé, en gaudir de Montesquiu i de sentir-nos
més montesquiuencs i montesquiuenques que mai. 

 

Equip de govern
Comissió de festes

Bona Festa Major!

PresentacióPresentació



PlànolPlànol
d'activitatsd'activitats

Pl. Mn. Cinto Verdaguer:
Xocolatada popular
Trobada gegantera

Font d'en Nando:
Raid d'aventura

Bungee Jumping
Espectacle final i
Castell de focs

Parc del Ter:

Camp de futbol:
Xtreme race

Centre cívic:
Taller decoració galetes
Campionat Escalèxtric

Zona atraccions

Pavelló:
Quinto
Concert Cafè Trio
Sopar de Festa Major
Ball de gala

Sala actes U d'octubre:
Taller de còctels
Teatre
Bisaura music fest
Nit de Dj
Concert de gòspel Tirolina

Passeig del Ter:

El Xiringuitu:
Campionat botifarra
Vermut musical
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El Gran Quinto de 
Festa Major

Raid
aventura

88 DivendresDivendres  

16:30

11:00 11:00

DijousDijous  99
12:00
Missa

Taller de còctels 
22:00

Xtrem race i Inflable infantil

Amb els grups:

Vintage Rock 
La Banda Municipal
Hudsson&Aniol-Jazz
POV

19:30
 Bisaura Music Fest

 *Servei de Bar i entrepans 
del Gaucho Daniel

16:30
Taller de decoració
de galetes

*Reserva prèvia 
Font Nando 

Església

Pavelló

Camp de futbol

Centre cívic

Sala d'actes U d'octubre

Sala d'actes U d'octubre
*Reserva prèvia
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El Xiringuitu

Trobada 
Gegantera

18:30
Concert  Gòspel

1010 DiumengeDiumenge  

Amb Dj Niki Erra (fins a les 05:00)
Nit de DJ24:00

Concert amb Cafè Trio
19:00

Gran sopar de festa major 20:30

Ball de gala 
22:00

Campionat
botifarra 

15:00

Tirolina
gegant
 

11:0011:00
Bungee jumping

*Reserva prèvia 

Espectacle final i Castell de focs20:00

11:00

Xocolatada popular10:00

Vermut musical
12:00

DissabteDissabte  1111

16:00
Campionat Escalèxtric

*Reserva prèvia 
*Reserva prèvia Parc del Ter 
Passeig del Ter

Pavelló

Pavelló

Pavelló 

Sala d'actes U d'octubre 

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

Plaça Mn. 
Cinto Verdaguer

El Xiringuitu

Centre cívic

Sala d'actes U d'octubre

Parc del Ter

17:00 Teatre
Sala d'actes 
U d'octubre



Raid d'aventura
11:00h Font d'en Nando

Vine amb família o amics a participar d'una activitat
on la teva orientació, destresa i valentia t'ajudarà a
superar les proves d'aventura i a trobar les fites pels
racons més emblemàtics de Montesquiu. 

4 activitats puntuables per equips de màxim 6
persones. 
Escalada als arbres
Tir amb arc
Slackline 
Cursa d'orientació

Apte per a totes les edats i per participar amb família
i amics (alguna de les proves pot tenir limitació
d'edat). Premi per l'equip amb més puntuació! 
*Amb reserva prèvia

Dijous 8Dijous 8

Missa
12:00h Església

La tradicional missa de Festa Major, amb els cants a
càrrec de l'Associació de Músics de Montesquiu.

L'activitat més popular de la Festa Major amb els
regals més originals per passar una tarda de joc i
emoció compartida.

Gran quinto de festa major
16:30h Pavelló Municipal

*Amb servei de bar, crispetes i entrepans

Taller de cocteleria per sentir-te com un veritable
bàrman. 4 elaboracions i tast de còctels. Places
limitades, no te'n quedis sense!

Taller de cocteleria
22:00h Sala d'actes U d'octubre

*Reserva prèvia, preu 18€ per persona 
 Majors de 18 anys



Xtreme race
11:00h Camp de futbol municipal

Torna la cursa d'inflables més divertida i llarga amb
80 metres d'obstacles perquè infants i joves
gaudeixin del recorregut.  

L'Xtreme race es complementa amb un inflable pels
més petits perquè s'ho passin d'allò més bé!

Divendres 9Divendres 9

Torna el Bisaura Music Fest, amb la segona edició
del festival per potenciar el talent local dels grups
musicals més pròxims. 

Hudsson&Aniol - Vic Jazz Big Band
Vintage Rock 
La Banda Municipal
POV

19:30h
Bisaura Music Fest 

Sala d'actes U d'octubre
A càrrec de l'Ass. de Músics de Montesquiu

*Sopar amb reserva prèvia, amb el show cooking
del Gaucho Daniel i els pastissos de Nordika.
Reserves a: info@labandamunicipal .cat

Taller decoració de galetes
16:00h Centre cívic

Tens ganes d'experimentar decorant dolços per
mostrar les teves habilitats de rebosteria? 

Apunta't i gaudeix d'una dolça activitat, on poder
crear per després menjar-te les teves creacions



Dissabte 10Dissabte 10
Bungee jumping

11:00h Parc del Ter
Desafia la gravetat, salta, volta, gira i experimenta
sensacions úniques suspès a l'aire!
Estructura preparada per 4 participants, on poder
participar-hi tota la família a la vegada. 
A partir de 4 anys
*Amb reserva prèvia 

Tirolina gegant
11:00h Font del roure

L'activitat més demanada i atrevida.
Vine, descarrega adrenalina, demostra que la
valentia no té edat i travessa el riu volant i gaudint de
les vistes de l'entorn.
*Amb reserva prèvia 

Campionat de botifarra
15:00h El Xiringuitu

Torna uns dels clàssics de la Festa Major! No deixis
passar l'oportunitat de demostrar que ningú domina
més que tu el joc per parelles més tradicional! 

Obra de teatre 

17:00h Sala d'actes U d'octubre
El grup de teatre local presenta l'obra de teatre: 
 "Anem de casori"

Una comèdia molt divertida, una mica picant i amb
sorpreses on el riure està assegurat.

*A càrrec del grup de teatre de Montesquiu 



Dissabte 10Dissabte 10
Concert 

19:00h Pavelló
Amb "Cafè Trio"

Ball de gala

22:00h Pavelló
Un cop acabat el sopar, tothom a la pista de ball a
moure el cos amb el repertori del Cafè Trio. 

*Amb reserva prèvia., fins el dia 8 de desembre
Preu adults 15€ menors de 12 anys 12€

Torna el Cafè Trio a Montesquiu, per oferir-nos el
seu millor repertori musical en una posada en
escena esplèndida. 

Sopar de Festa Major 
20:30h Pavelló

Vine a compartir un sopar deliciós de Festa Major i
gaudeix d'una nit única! 

Entrant de pinxos freds i calents
Cuixetes de pollastre rostit amb prunes
Pastís de festa major
Vi, aigua i cava

Amb "Cafè Trio"

24:00 - 05:00h Sala d'actes U d'octubre
I si tens ganes de més festa, gaudeix amb la nit de
dj's més animada de la Festa Major! 

Amb Dj. Niki Erra, resident de la sala "l'envelat" 

Nit de Dj
Amb Dj. Niki Erra



Diumenge 11Diumenge 11
Xocolatada popular 

10:00h Plaça Mn Cinto Verdaguer

La millor manera de començar el dia, amb un
esmorzar de coca amb xocolata obert a tothom, per
agafar forces per participar a les activitats de l'últim
dia de festa major! 

A càrrec de La Colla Gegantera de Montesquiu

Si tens ganes d'escoltar bona música vermutejant
entre veïns i veïnes, no et perdis el vermut musical
que et farà relaxar-te, gaudir i obrir la gana.

Vermut Musical

12:00h El Xiringuitu

X Trobada gegantera
11:00h Plaça Mn Cinto Verdaguer

L'activitat més esperada pels petits i petites de la
casa! 

Rius de música, percussió i balls de gegants per
reivindicar la cultura catalana al nostre municipi. 

Una de les activitats més tradicionals que viu ja la
seva desena edició amb la participació d'un bon
grapat de colles geganteres.

A càrrec de La Colla Gegantera de Montesquiu

Amb Montse i Helena i Antiguos Astronautas



Diumenge 11Diumenge 11
Campionat d'Escalextric

16:00h Centre cívic
T'agrada jugar, sentir adrenalina i ets una persona
competitiva a més no poder? Participa del
campionat d'Escalextric organitzat per riure i
descobrir que en velocitat dins la pista per a tu no hi
ha rival! Premi pel guanyador!

Pels més petits i petites hi haurà pistes per poder fer
un tastet del joc. 

I per acabar la festa, què millor que observar un
espectacle de foc amb els Diables "Rocadepena
d'Alpens" al Parc del Ter i posteriorment contemplar
focs artificials que il·luminin el cel de Montesquiu? 

Abriga't i no et perdis l'espectacle de llum, música i
foc que tancarà la Festa Major de Montesquiu 2022. 

Final de festa

20:00h Parc del Ter

Concert gòspel
18:30h Sala d'actes U d'octubre

Vols gaudir d'un gran concert de gòspel amb més
de 25 veus i 4 músics per emocionar-te amb la seva
música i cants? No et perdis al grup "Tastet de
Gòspel" amb el que viuràs sensacions úniques en un
concert molt especial. 

Espectacle de foc i castell de focs artificials
amb els diables Rocadepena d'Alpens

*Amb reserva prèvia 



calendly.com/ajmontesquiu

ReservaReserva  
i inscripcionsi inscripcions
La majoria d'activitats no necessiten reserva prèvia, però n'hi ha
que per la seva preparació i desenvolupament requereixen ser
reservades per evitar cues d'espera llargues.

Raid d'aventura  Dijous 8 a les 11:00
Reserva per grup, posant el nom dels integrants del grup. 
Si encara no tens grup, inscriu-te comentant que busques grup i el
mateix dia en crearem de nous! 

Bungee Jumping   Dissabte 10 a les 11:00h.
Activitat per franges horàries. 120 places

ORGANITZA

whatsapp 648.09.16.11 93.852.91.00

Sopar de festa major  Dissabte 10 a les 20:30h
Cada persona ha de fer una reserva indicant si és menor o major de
12 anys. Els tiquets es pagaran a l'entrada del sopar. Reserves obertes
fins el dia 8 de desembre. 
15€ adults, 12€ infantil

Taller de còctels  Dijous 8 a les 22:00 
Per persones majors de 18 anys, 40 places 
Preu 18€

Tirolina   Dissabte 10 a les 11:00h.
Activitat per franges horàries. 120 places. 

Campionat Escalextric   Diumenge 11 a les 16:00h.
Cal reservar per organitzar el campionat i la durada de les partides

Sopar Bisaura Músic Fest  Divendres 9 
Reserves a info@labandamunicipal.cat 


