El consistori sortint i entrant us desitja
una molt bona Festa Major 2015!
Volem donar les gràcies a tothom qui ha
col·laborat!

El guanyador del concurs del Cartell de la Festa Major 2015 és:
Dídac Cortés Villalba

DIUMENGE 14
12:45h

Missa Solemnitzada amb el Cor Parroquial i concert del Cor

de Castellbell i el Vilar en homenatge a Mossèn Farràs

DIMARTS 16
10:00h

DIUMENGE 21
11:30h

Jocs de cucanya de la Mancomunitat la Plana:

“Aprèn a reciclar tot jugant”

12:45h

Missa Solemne amb el Cor parroquial de Muntanyola

Missa dels Sants Patrons

14:00h Dinar de Festa Major: Arrossada
DISSABTE 20
11:00h

Menú: Entremès + paella d’arròs + postres + pa i beguda: 15€
Menú infantil: Macarrons + pollastre arrebossat + gelat: 10€

Festa de l’Escuma amb DJ Espejo i Obertura de la piscina

municipal amb inflables

Cal reservar tiquet abans del 17 de juny a l’Ajuntament o al Punt jove

ENTREGA DE PREMI AL GUANYADOR DEL CARTELL DE FESTA MAJOR

12.30h

El dinar es farà a l’esplanada de l’Església de Sant Quirze i Santa Julita
Piscolabis per a tothom a càrrec de l’Associació de Veïns i

(en cas de pluja es farà a la pista poliesportiva)

Veïnes de Muntanyola (al davant de la piscina municipal)

17:00h

DIMARTS 23
Exhibició de balls amb línia ballats per la gent gran de

Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer

18:00h

Partit de futbol sala:

Futbol sala infantil Muntanyola—Futbol Sala Vic
Futbol sala Solters de Muntanyola — Casats de Muntanyola

21:00h

Sardinada gratuïta a càrrec de l’Ajuntament de Muntanyola

(hi ha botifarra / cansalada amb pa amb tomàquet a 3,5 euros)

22:00h

Música fins tard amb Àlex Peris!!!

19:30h

Arribada de la Flama del Canigó:

Llegida del manifest unitari, música, coca i vi per amenitzar l’espera
(Esplanada de l’Església. En cas de pluja es farà a la pista poliesportiva)
Coorganitza: Tradicat i Òmnium Cultural

Més informació a www.tradicat.cat

