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Un any més, Montesquiu gaudirà de la Festa Major d'hivern, amb activitats ben diverses
per a totes les edats i interessos! 

La pandèmia ha suposat un abans i un després en l'organització dels actes i, tot i les
mesures establertes, es podran realitzar actes atractius i molt dinàmics. Perquè sigui
una festa ben lluïda, serà necessària la responsabilitat de tothom per poder-los tirar
endavant, apel·lant al civisme i respectant sempre als nostres veïns i veïnes.

Des de la Comissió de Festes i els membres de l'equip de govern, us animem a fer
poble i a participar de la programació! Ens esperen dies de molta festa i diversió i
desitgem que la gaudiu al màxim! 

En aquests dies de festa, però volem tenir un record per a totes les persones que
passen moments difícils i que no poden gaudir d'aquests moments festius. És per això,
que en diferents actes es recaptaran donatius per la Marató de TV3 del 19 de
desembre aquest any dedicada a la salut mental. Participant-hi, farem que la festa
major sigui també una gran festa solidària!
 

Equip de govern
Comissió de festes
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PRESENTACIÓ

Per la seguretat de tothom, la mascareta serà obligatòria a tots els
actes a partir dels 6 anys, inclosos els actes a l'aire lliure.   Només es
podrà treure durant el moment de menjar o beure, sempre que les
persones estiguin assegudes a les zones habilitades per fer-ho. 

El certificat Covid, actualment és necessari per accedir a la pista de
ball durant l'oci nocturn, però si hi ha noves mesures
epidemiològiques per part del PROCICAT els actes s'adaptaran o
s'anul·laran seguint la nova normativa vigent.

FESTA SEGURA



Comissió festes

Homenatge a Carles Muñoz 
Mostra de tallers del centre cívic
Jocs de taula
Recorregut històric

PLÀNOL
D'ACTIVITATS

Trobada gegantera
Laser tag
Teatre
Concerts

Zona d'atraccions

Quinto
Dinar de Festa Major

Xtrem Race 

Caminada
Xocolatada

Tirolina

Concert Piano
Missa

Castell de focs



PROGRAMA

D'ACTES

Amb els grups:

Derry Below & La Banda
Magnética

Zumbido Llampec

Juantxitos

La Banda Municipal

Vintage Rock Band
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22:00

amb el grup 
"La Tropical"

amb Dj Penguin
i Dj. Alon Silva
(fins les 04:00)

Nit de DJ's

Concert de Festa Major

DISSABTE 4

DIUMENGE 5

18:30
 Bisaura Music Fest

Homentage  
a Carles 
Muñoz 
Espinalt

11:30

24:00

16:00
Recorregut històric
per Montesquiu

Jocs de taula 

16:00

 *Amb sopar popular

11:00
Laser tag



Trobada Gegantera

Concert  i Ball de gala
amb Cafè Trio

Concert 
piano

Castell de focs
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Dinar de Festa Major
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Missa
12:00

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8

11:00

13:30

09:00
Caminada

10:00
Xocolatada

Xtrem Race

Mostra tallers
centre cívic

18:00

11:00 11:30

Concert amb 
Ohio Big Band

19:00

21:30

El  gran Quinto 
de festa major

17:00

16:00 16:00
Obra teatre local

Futbol
12:30

Tirolina 
gegant

11:00



22:00h Sala d'actes Ajuntament

DISSABTE 4

La vida és una festa, i així ho demostra el grup més
fresc de Catalunya. La millor actuació per
transportar-nos a un estiu permanent, amb humor i
amb la música que no pot faltar a cap festa major:
des dels temes més nous que sonen a la ràdio, als
clàssics que tothom coneix i que mai fallen. 

Concert de Festa Major
Amb "La Tropical"

*Amb servei de bar

24:00 - 04:00h Sala d'actes Ajuntament

I si tens ganes de més festa, gaudeix amb la nit de
dj's més animada de la Festa Major! 

Amb els Dj's del Bisaura Alon Silva i Dj Penguin.
Música, ball i molt ritme! 

Nit de Dj's
Amb Dj. Alon Silva i Dj. Penguin

*Amb servei de bar

Recorregut històric per Montesquiu

16:00h Centre cívic

Vine a conèixer la història de Montesquiu i els
secrets que amaga el nostre patrimoni.
L'església, les escoles, la Cooperativa, la Ferreria
Vella, la Solana, el pont de les Codines... 
D'on ve el nom de Montesquiu o el de Bisaura? Les
històries d'en Genollà, el referèndum durant el règim
Franquista, l'aiguat de 1940 entre moltes altres
històries del nostre municipi.

A càrrec d'Agustín Bravo



Cent anys després del naixement del grafòleg
montesquiuenc creador de la psicoestètica, us
convidem a conèixer la seva obra.

Homenatge  a Carles Muñoz Espinalt

DIUMENGE 5

No et perdis la primera edició del Bisaura Music Fest,
amb l'actuació dels grups:

Juantxitos / Zumbido Llampec / Derry Below & La
Banda Magnética / La Banda Municipal / Vintage
Rock Band

SOPAR  POPULAR 

11:30h Centre cívic

18:30h - 24:00h

Si teniu ganes de jugar, podreu escollir entre una
varietat de jocs de taula o participar en un torneig del
joc de taula tàctic Six! 

*Activitat adreçada a infants i joves de 2 a 14 anys.

Bisaura Music Fest

Sala d'actes Ajuntament

A càrrec de l'Ass. de Músics de Montesquiu

Jocs de taula

16:00h Centre cívic

A  càrrec de l'AFA de l'escola El Rocal

Carn a la brasa, mongetes, vi, aigua i postres 14€

*Amb servei de bar, snacks i entrepans

20:30 Sala d'actes Ajuntament

Laser Tag

11:00h Sala d'actes de l'Ajuntament

3, 2, 1… Endinsa't a la foscor i sent l'adrenalina en
estat pur! Busca als teus adversaris, amaga't, apunta
i dispara! Activitat apta per totes les edats!

 *Amb reserva prèvia



DILLUNS 6
Trobada gegantera

11:00h Plaça de la República

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!

A càrrec de La Colla Gegantera de Montesquiu

Dinar popular de festa major

13:30h Pavelló Municipal

Fideuà, pollastre rostit amb guarnició de ceba

prunes i pinyons, vi, aigua i gasosa, postres,  pa, cafè

i gotes 

Adults 15€      Infants 9€

Qui vol gaudir d'una magnífica fideuà preparada pel
servei de càtering "de la tieta Rosa" acompanyada
de família i amics sense maldecaps i feina de més? 

A càrrec de La Colla Gegantera de Montesquiu

L'activitat més tradicional i popular de la festa Major
de Montesquiu torna després de la pandèmia, amb el
funcionament de sempre i amb regals per a tothom!

Gran quinto de festa major

17:00h Pavelló Municipal

*Amb servei de bar, crispetes i sandvitxos



DIMARTS 7
Caminada

09:00h Plaça Mn. Cinto Verdaguer

I pels més actius, ens endinsarem en una ruta pel
nostre entorn ple de natura i bon ambient! 

Xocolatada

10:00h

Per si has participat en la caminada, si vols preparar-
te per les activitats del dia o simplement vols un
esmorzar diferent...

Xtreme race

11:00h Camp de futbol municipal

La cursa d'inflables més divertida i llarga amb 80
metres d'obstacles perquè petits i joves gaudeixin
del recorregut.  

L'Xtreme race es complementa amb un inflable pels
més petits perquè també gaudeixin de l'activitat!

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

Si voleu conèixer de prop quines són les activitats
que es dinamitzen al centre cívic, com manualitats,
escultura, aquarel·la... Veniu i gaudiu de l'exposició i
sumeu-vos als tallers en directe que s'hi realitzaran!

Mostra de tallers del centre cívic

16:00h Centre cívic

Torna el Cafè Trio a Montesquiu, per oferir-nos el
seu millor repertori musical i acompanyar el ball de
gala entre tots i totes les que ho desitgin. 

Concert i ball de gala

18:00h Sala d'actes Ajuntament

Amb "Cafè Trio"

*Amb servei de bar



DIMECRES 8

Concert de piano

11:30h Església

A càrrec de Glòria Batalla

Missa

12:00h Església

La tradicional missa, amb la recuperació aquest any
del cant dels goigs de la Immaculada a càrrec de
l'Associació de Músics de Montesquiu i amb la 
 tradicional ofrena floral de l'Ajuntament.

Gaudeix d'un concert en directe de piano amb
música tradicional en una ubicació ideal.

Partit de festa Major

12:30h Camp de futbol municipal

Partit de futbol entre el C.E. Montesquiu i el C.F
Voltregà B, de la lliga regular de 4a catalana.

Tirolina gegant

11:00h Font del roure

Somies en travessar el riu Ter volant com una
gavina? Doncs ara és el teu moment. Vine,
descarrega adrenalina i demostra que la valentia no
té edat. 

*Amb reserva prèvia (places limitades)



DIMECRES 8

Concert de Swing i Jazz

19:00h Sala d'actes Ajuntament

Amb la "Ohio Big Band"

La Ohio Big Band és una jove formació Mataronina
amb ganes de fer-nos gaudir amb ritmes de Swing,
standards de Jazz i grans clàssics de Big Band. 

Amb més de 20 artistes sobre l'escenari, gaudeix
de l'audició de músiques de Miles Davis, Henry
Mancini, Duke Ellington, Glen Miller i molts altres.

Final de festa amb castell de focs 

21:30h

La festa major d'hivern acabarà amb un
espectacle de focs artificials.

*Amb servei de bar

Obra de teatre local

16:00h Sala d'actes Ajuntament

El grup de tatre de l'espai activa't presenta l'obra de
teatre  "Loteria de Nadal, interès descomunal"

Una petita comèdia divertida on tot el públic s'ho
passarà d'allò més bé.



calendly.com/ajmontesquiu

RESERVA 

I 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, controlar aforaments i garantir les
mesures de prevenció de la covid-19. 

Laser Tag  Diumenge 5 a les 11h
Apte per totes les edats, però amb grups dividits en dues franges
horàries segons l'edat:

11:00 Famílies amb infants i menors fins a 12 anys aprox. 50 places

12:00 Joves a partir de 12 anys i adults. 50 places

Tirolina   Dimecres 8 a les 11h
Activitat per franges horàries de 20 minuts. 120 places. 

ENTITATS ORGANITZADORES

whatsapp 648.09.16.11 93.852.91.00

Dinar de festa major dilluns 6  a les 13:30h
Fideuà, pollastre rostit amb guarnició de ceba prunes i pinyons, vi,
aigua i gasosa, postres, pa, cafè i gotes Adults 15€ Infants 10€

Reserves a gegants.montesquiu@gmail.com o venda de tiquets el
dimecres dia 1, de 16:30 a 19:00 al local de la colla gegantera a la Plaça
de la República.

Sopar  popular del "Bisaura music fest"  Diumenge 5 a les 20:30 

Carn a la brasa, mongetes, vi, aigua i postres 14€

Reserves a info@labandamunicipal.cat o 636666620


