


BONA 
FESTA
MAJOR!



Sona una gralla 
i un timbal, 
comença la 
Festa Major!

SURT 
I BALLA

Diuen que ballar ens genera endorfines, hormones que 
ens evoquen a sentir alegria i felicitat. Ballar ens allibera, 
ens trasllada a un estat de benestar.

Quan hi ha festa ballem, quan volem celebrar ballem, 
quan sentim aquella melodia que ens agrada ballem i 
ballar, en definitiva, ens aporta allò que tots anhelem: 
felicitat.
La festa doncs, és ball perquè ballar ens fa feliços…

Després d’aquests dos anys inesperats, de molts 
confinaments, malalties, pors, tristesa i incertesa, a poc 
a poc, volem recuperar una festa tan necessària com la 
nostra Festa Major. Volem tornar a sentir aquesta alegria 
i felicitat tan importants per poder guarir ferides d’un 
temps fosc.
I amb la festa, arriba el ball i amb el ball, esperem que a 
poc a poc torni l’alegria i la felicitat.

Ballem en un concert, quan el grup que toca fa sonar la 
guitarra i la bateria i ens fa saltar quan entonem les seves 
cançons. Ballem amb l’orquestra, quan el grup que toca 
un pas doble o un vals ens fa girar agafats de la nostra 
parella.
Ballem en un ball folklòric, al so de les gralles i els 
timbals, quan ens posem sota el foc, fem girar les 
faldilles o piquem ben fort.
Ballem, ballem i ballem perquè ballar ens fa viure la festa, 
ballar ens torna l’alegria de viure.

Així doncs, surt i balla i saltant per aquí i girant per allà, 
aquesta Festa Major és a punt de començar!

Visca la Festa Major de Santa Margarida i els Monjos!
Molt bona Festa Major!
Surt i balla la Festa Major!

Comissió de la Festa Major dels Monjos 2022
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SALUTACIÓ
de l’alcaldessa
Benvolguts veïns
Benvolgudes veïnes,

Arriba l’estiu, la calor, les tardes llargues, busquem la 
fresca, ve de gust sortir i compartir espais i activitats, 
com les festes majors. Encetem un estiu que volem 
que es caracteritzi per la plena recuperació d’aquests 
espais de relació, de trobada i de celebració d’activitats 
culturals, lúdiques i esportives per a tothom, com 
estàvem acostumats a fer anys enrere.

Uns espais que des de fa unes setmanes hem vist 
ocupats pels assaigs dels balls folklòrics que entre 
cintes, gitanes i panderetes o picarols, panderos, 
pastoretes, serrallongues i bastoners, amb les 
imponents figures dels gegants, capgrossos i dracs o 
els saltirons del ball del Foix, dansen a ritme de gralles 
i timbals de diables. Uns espais que ben aviat veurem 
amb escenaris d’artistes i grups musicals, que faran 
posar-nos dempeus i ballar als carrers, pistes i places.

És temps de gaudir de la festa, del folklore popular, 
de sentir i compartir les tradicions culturals que 
ens enriqueixen com a municipi. És per això que la 
Regidoria de Cultura, amb la voluntat de fomentar i 
donar un major impuls a les entitats, les associacions, 

el voluntariat i al teixit econòmic i social, ha entomat la 
gestió de la Festa Major, perquè amb la implicació de 
tots i totes aconseguim tornar a viure i conviure

D’aquesta manera, amb el lema “surt i balla”, la Comissió 
de la Festa Major dels Monjos, ens fa la proposta de 
gaudir de les activitats ludico-festives que ha programat 
per a tots els públics. Alhora que vol fomentar la 
participació en els balls folklòrics que, després de 
quaranta anys d’existència, tenim ben arrelats a la 
memòria col·lectiva.

Només resta agrair a totes les persones i entitats que la 
fan possible. I desitjar a tots i totes que aquesta Festa 
Major 2022 sigui moment de retrobament, de compartir, 
de participar i de gaudir de les activitats que s’han 
organitzat, amb la família, les amistats i el veïnat. Això 
sí, sempre des del respecte i el civisme, per la bona 
convivència. Perquè la cultura és necessària, ens cura 
l’ànima i fa salut. Per tot plegat us dic: Surt i balla!

Bona Festa Major 2022 

Imma Ferret
L’Alcaldessa
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ELS   GEGANTS

SURT
I BALLA



DIVENDRES 8 DISSABTE 9

DISSABTE 9

ACTES PREVIS
FESTA MAJOR 2022

Scape Room familiar
A les 18 h, 19 h i 20 h
La Quadra

XXI Caminada popular i 
XVI Sardinada popular
A les 21 h
Recorregut nocturn a càrrec del grup Anem 
a Caminar. 
Inici a la plaça de Pau Casals
Venda anticipada de tiquets a 1 €.
Patrocina: ONDUNOVA

Gimcana folklòrica
A les 10.30 h
Plaça de Pau Casals (concentració d’equips 
i tret de sortida) amb recorreguts per diferents 
ubicacions del poble.
Venda anticipada de tiquets a 10 € per equip.
Organitza: Coordinadora de Balls dels Monjos

Fira de la cervesa feminista SMM
D’11 h a 20 h
Als jardins de la Masia Mas Catarro
Cervesa, menjar i música
Organitza: Poble Actiu
Col·laboren: papereria Mil Fulls i Pink Boots 

XL Cursa Popular
A les 19 h
Des de la plaça del Molí del Vent amb obsequi 
de fruita per a tots els participants.
Patrocina: GEDIA Espanya S.L

Festa flamenca de final de curs
A les 21 h
A la Sala Alguer
Actuacions dels quadres de ball de l’associació, 
Coro Rociero Aire de las Marismas i com a 
artista convidada Aroma.
Organitza: Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès 

XXIII Sopar popular de carmanyola 
XXI Concurs de truites
A les 21.30 h
Plaça de Pau Casals 
Sopar de carmanyola amb beguda i postres a 
càrrec de l’organització.
Caldrà adquirir els tiquets anticipadament al preu 
de 3 € els adults i 2 € els menors de 12 anys.
Patrocina: PANSALUD

Tot seguit 
Bingo del Ball de Gitanes

A continuació
Concert 
Amb Ghetto Orchestra
Patrocina: 
Estilistes XELOLO’S



ELS
CAPGROSSOS

SURT
I BALLA



DIUMENGE 10 DIMECRES 13 ACTES PREVIS
FESTA MAJOR 2022

XXXII Bicicletada popular Dionís Usina
A les 9 h
Inici a la plaça de Pau Casals
Amb esmorzar a càrrec de la Comissió a la 
font de Cal Morgades. 
Després de l’esmorzar, sortida des de la font 
de Cal Morgades i finalització a la plaça del 
Molí del Vent.
Patrocina: Estoli S.A

XVII Trobada d’intercanvi 
de plaques de cava 
De 10 h a 14 h
Aparcament de sorra del mercat

Vermut electrodiabòlic 
A les 12 h
Al jardí de la masia Mas Catarro.
Vemut amb música electrònica amb els Dj’s 
Tatiana Cabezas, Oscar Koma, 
Carlos Konde i Dj Rober.
Food trucks i zona infantil amb inflables 
aquàtics i jocs.
Organitza: Ball de Diables dels Monjos 
Spantus.

Portes obertes a La Quadra 
A les 12 h, 13 h i 14 h
La Quadra

Inauguració de l’exposició: Manualitats 
i fotografies de l’escola antigues.
A les 18 h
Al Casal de la gent gran
L’exposició es podrà visitar els dies 14, 15, 17, 
18, 19 i 20 de 10 h a 12 h i de 17 h a 19 h 
Organitza: Casal de la Gent Gran dels Monjos

Jornada de portes obertes 
Escuderia Turbo Slot
A les 18 h
Carrer de Sant Antoni, 25

Contes en pijama
De 21 h a 23 h
A la biblioteca municipal
Cal inscripció prèvia, per a infants nascuts 
entre el 2010 i 2014
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DIJOUS FESTA MAJOR 2022
ELS MONJOS

14
Repic de campanes 
A les 20.30 h
A l’església parroquial

Traca d’inici festa
A les 21 h
Davant l’ajuntament
Patrocina: Cementos Portland Valderrivas S.A

Tot seguit 
Pregó de Festa Major
a càrrec de Raimon Gatell Soler
A la plaça de Pau Casals



BALL DE
PANDEROS

SURT
I BALLA



DIVENDRES
15
Activitats per a la gent gran
A partir de les 9 h
Als jardins de la Masia Mas Catarro
Matí de jocs tradicionals per a la gent gran. 
Campionat de petanca i jocs d’escacs, 
domino, cartes... Obert a tothom
Organitza: Casal de la gent gran dels Monjos

Cercavila de foc infantil
Inici 19.30 h
Des de la pista poliesportiva
Amb les colles: Ball de Diables dels Monjos 
Petits Spantus, ball de diables Els Banyetes 
de Llorenç, Ball de diables les Espurnes de La 
Ràpita, Drac juvenil dels Monjos i Drac petit de 
Granollers

Sopar de Festa Major
A les 22 h
A la pista de la societat La Margaridoia
Amb show i ball amb el duet d’Ambient
Tiquets els dies 8, 11 i 12, de 18 h a 20 h, 
a la secretaria de la societat.
Reserves fins al dia 12: 640 119 745 
(WhatsApp) o info@lamargaridoia.cat

Tabalada
A les 22 h
Des de la pista poliesportiva fins a
la plaça de les Vinyes

Seguidament 
Correfoc
Des de la plaça de les Vinyes
Amb les colles: Ball de Diables dels Monjos 
Spantus, Ball de Diables de la Ràpita, Ball de 
diables de Ribes colla jove, Drac dels Monjos, 
Drac de Granollers i Drac de foc el Cabrot.

Podeu veure els recorreguts al final del programa.
Organitza: Ball de Diables dels Monjos Spantus.

Concert nit Jove
amb Gertrudis + DJ Capi 
A les 00 h
A la plaça de Pau Casals
Patrocina: Affinity Petcare Sau
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DISSABTE
16
Concentració de vehicles clàssics i exhibició
De 9 h a 17 h
Al aparcament del mercat 
Patrocina: Reparacions i soldadures Ortiz

Tobogan aquàtic
A les 10 h
Avinguda de Cal Salines
Activitat familiar per a tots els públics. 
Cal portar banyador i tovallola.
Patrocina: COVESTRO SL

Fit Pump + Zumba
A les 10 h
A la rambla de Penyafel
Organitza: Gimnas Fitness Health

Festival rumbero
A les 11 h
A la plaça de Pau Casals
Actuació musical amb la participació del Coro Rociero 
Aires de las Marismas i degustació de gazpatxo.
Organitza: Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès

Scape Room familiar
A les 11 h, 12 h i 13 h 
La Quadra

Cercavila
A les 19 h 
Des de davant de la biblioteca i pels carrers 
del poble. 
Amb els balls folklòrics locals i els seus grallers: 
Ball de Diables dels Monjos Spantus, Drac dels 
Monjos, Ball d’en Serrallonga de l’Escarabina, 
Gegants dels Monjos, Ball de gitanes, Ball del 
Foix, Ball de panderos, Ball de pastoretes, Ball 
de bastons

Podeu veure el recorregut al final del programa
Organitza: Coordinadora de Balls folklòrics

Lluït ball de saló
A les 23 h
A la pista de la societat La Margaridoia
Amb el grup Almas Gemelas

Concert versions
amb la Loca Histeria  + Raggatuning
A les 00 h
A la plaça de Pau Casals



BALL 
DE BASTONS

SURT
I BALLA



DIUMENGE
17
Matinades
A les 8 h 
Pels carrers del poble
Amb els gallers locals

Scape Room familiar
A les 11 h, 12 h i 13 h 
La Quadra 

Ball de lluïment
A les 11.30 h
A la plaça de Pau Casals
Actuació dels balls folklòrics, sainet del Ball 
d’en Serrallonga de l’Escarabina, Drac dels 
Monjos, Ball de Diables dels Monjos Spantus, 
Drac juvenil dels Monjos, Gegants dels Monjos, 
Ball de cercolets, Ball de panderetes, Ball de 
picarols, Ball de bastons, Ball de panderos, 
Ball de gitanes amb el ball parlat,Ball del Foix, 
Ball de pastoretes i Ball de gitanes petites. 
Organitza: Coordinadora de Balls Folklòrics 
dels Monjos

Tot seguit 
Acte sacramental i sàtires diabòliques
Organitza: Ball de Diables dels Monjos Spantus

Concert de Festa Major
amb l’orquestra Metropol
De 20 h a 21.30 h
A la plaça de Pau Casals

Gran Ball 
amb l’orquestra Metropol
De 23.30 h a 01.30 h
A la plaça de Pau Casals
Patrocina: INCASA



BALL DE
PANDERETES

SURT
I BALLA



DILLUNS
18
Inflables per a la mainada
De 10 h a 13 h 
A la rambla de Penyafel
Diversitat d’inflables amb aigua. 
Cal portar banyador i tovallola.
Patrocina: EM Instalaciones

Traca infantil participativa
A les 18 h
A la Plaça del Molí de Vent

Cercavila infantil
A les 18.30 h
Des de la Quadra pels carrers del poble.
Amb els grups de balls folklòrics i els seus 
grallers: ball de panderetes, ball de bastons, 
ball de gitanes petites, ball de cercolets, ball de 
picarols, ball de pastoretes, ball de panderetes 
de la Ràpita, ball de diables les Espurnes de 
la Ràpita i ball de diables dels Monjos petits 
Spantus. 
Podeu veure el recorregut al final del programa. 
Organitza: Coordinadora de Balls folklòrics dels 
Monjos

Havaneres
Amb el grup Xató
A les 20 h 
A la plaça de l’església
Patrocina: Harinera Vilafranquina SA

Nit d’humor 
A les 22 h
A la pista de la societat La Margaridoia
Amb l’obra de teatre Un dia és un dia, 
a càrrec del grup A Pèl.  

Nit d’artistes locals
A les 22.30 h
A la plaça de Pau Casals
Amb l’actuació de Heartbreakers, 
Luani i Tiramisúúús
Patrocina: Carlos Torres Obra nova i Reformes 
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DIMARTS
19
Matinades 
A les 8 h 
A la plaça de Pau Casals
Amb els Diables Spantus

Sardanes  amb la cobla Catània
A les 18.30 h
A la plaça del consultori
Patrocina: Silvalac SA

Espectacle infantil “Isla”
A les 18.30 h
Plaça de l’Omeda
A càrrec de la companyia D’Click 

Correballs
De 19.30 h a 20.30 h
Concentració a la plaça de l’església 
(repartiment de tiquets, samarretes i entrepà)
Seguidament, inici del correballs amb la 
participació de balls folkòrics del municipi, 
la xaranga Bandsonats i els grallers Canya d’Or.
Venda de tiquets els dies 5, 7 i 11 de juliol 
a l’av. Catalunya i el mateix dia de l’acte. 
Preu 15 €
Organitza: Penya Barcelonista de Santa 
Margarida i els Monjos
Patrocina: Lampisteria Baldiri

Seguidament 
Concert amb Miquel del Roig
i ball de gralles amb el grup Canya d’Or
Davant de l’ajuntament
Patrocina: El Racó de la Cigonya 

Concert i ball de gala
A les 22.30 h
A la pista de la societat La Margaridoia
Amb l’orquestra Montecarlo

Castell de focs
A les 00 h 
Al parc de La Biblioteca



BALL DE
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DIMECRES
20
Matinades en honor a la patrona
A les 8 h
Amb els grallers locals 
Concentració a la plaça de l’església i recorregut 
pels carrers del poble.
Finalització a la plaça de l’església amb una 
botifarrada popular per a tots els assistents.
Venda anticipada de tiquet (botifarra i beguda) 1 €

Solemne ofici en honor de santa Margarida
A les 11.30 h
A l’església parroquial
Amb l’ofrena dels balls folklòrics i del pa beneït. 
En acabar cant dels goigs a càrrec de 
la coral Amics de Penyafel.

Seguidament 
Actuació dels balls folklòrics
A la plaça de l’església
Gegants dels Monjos, Ball de bastons, Ball de 
panderetes, Ball de panderos, Ball de gitanes 
petites, Ball de picarols, Ball de cercolets, Ball 
de gitanes, Ball del Foix, Ball de pastoretes, Ball 
d’en Serrallonga de l’Escarabina, Drac dels 
Monjos i Ball de Diables dels Monjos Spantus

DIADA DE
SANTA

MARGARIDA

Teatre  
A les 19 h
A la plaça de Pau Casals
Amb l’obra Mentiders
A càrrec del grup local de teatre TAM 
(Teatre Amateur Margaridoia)

Nit de foc i traca de fi de festa
A les 23 h 
A la plaça de l’església
Amb el Ball de Diables dels Monjos Spantus

Organitza: Coordinadora de Balls Folklòrics dels Monjos
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SURT I BALLA AMB:
Gertrudis La Loca 

Histeria
Metropol

Grups locals
Raggatuning

Gertrudis és un grup de música 
de la Garriga (Vallès Oriental) 
consolidat l’any 2004 amb el 
seu primer disc Teta. L’estil 
musical que els ha definit és la 
rumba catalana. Tenen temes 
tant en català com en castellà.

Ritme, humor, diversió, 
interacció i originalitat a càrrec 
de 8 peculiars i entranyables 
personatges que recorren 
tota la geografia mundial per 
subministrar una dosi de cura 
anti-estrès a tot ésser que 
assisteixi als seus eixelebrats 
shows, on reinterpreten amb 
gran classe els hits més 
trencapistes de tots els temps. 
En escena, despleguen un 
espectacle circenc que sedueix 
des del primer moment al 
públic de totes les edats, i on 
és impossible parar de ballar 
durant les més de dues hores 
que dura el seu espectacle. 
T’atreveixes a provar-los?

L’Orquestra Metropol és un 
conjunt musical català nascut 
el 1998 a les comarques de 
Girona, que es distingeix per 
tocar 100% en directe i per 
un dinamisme que l’allunya 
del concepte tradicional 
d’orquestra. Els concerts i els 
balls són tot un espectacle 
musical i visual.

Heartbreakers
Luani
Tiramisúúú’s

Característics per ser únics en 
la selecció del seu repertori 
i posada en escena, Tot té 
cabuda a la seva coctelera de 
ritmes llatins i tropicals, amb 
els grans hits de l’estiu, ritmes 
reggae, ska, rock, funkoides, 
rumbers, electro-llatins.



Drac dels Monjos, 
Drac de 3 caps, 

Drac de foc, 
Bestiari de foc, 
Bestiari festiu, 

41 anys d'Història.
Visca la Festa Major!

EL DRAC

Que cremi el cel fins a l’infinit 
i l’infern acabi triomfant.

BALL DE DIABLES SPANTUS

Aquests bandolers i bandoleres, un dia 
una idea buscaren, que imitant en Serrallonga,

 la vida del poble contaren.

BALL D’EN SERRALLONGA

Raimon i Margarida 
estan de celebració

 perquè avui és Festa Major!

ELS GEGANTS

Gitanes! Eeeee gitanes! 
Eeee! El nostre pal 

trenarem
 i a la nostra patrona li 

dediquem! Eeee!

BALL DE GITANES

Pagesia, indústria i riu. 
Us ballem amb il·lusió 

i en rotllana us desitgem 
bona Festa Major.

BALL DEL FOIX

Som baixets, 
de cares expressives 

i de cap molt gran.
 Ens agrada molt la festa 
i fer-te somriure i ballar.

BALL DE CAPGROSSOS



Notes 2022
CAMINADA
Divendres 8 de juliol / a les 21 h / plaça de Pau Casals
Passejada pel Parc del Foix d’unes dues hores de durada. 
Al final de la caminada, l’organització oferirà una sardina-
da popular.
Es recomana portar calçat adequat per caminar per la 
muntanya, bastó i lot.
Aquest any, per tal d’evitar generar residus, NO hi haurà 
punt d’avituallament amb aigua a la meitat del recorregut, i 
per tant cal que tothom es porti la seva.
Per la caminada cal adquirir tiquet al preu de 1 €.

SOPAR POPULAR
Dissabte 9 de juliol / a les 21.30 h / plaça de Pau Casals
Caldrà adquirir els tiquets anticipadament al preu de 3€ 
els adults i 2€ els menors de 12 anys, els dies 6 i 7 de 
juliol, de 19 h a 21 h, a la plaça de Pau Casals. 

Els dies 6 i 7 de juliol també es faran les reserves de taula 
en el mateix horari de venda. Caldrà donar el nom i el 
número de persones. Per fer la reserva cal disposar dels 
tiquets corresponents.

NO ES PODRÀ ACCEDIR A LA PLAÇA DE PAU CASALS 
ABANS DE LES 20 H.

Caldrà que cadascú porti la seva carmanyola o tot allò 
que desitgi per menjar. L’aigua, el vi i les postres aniran a 
càrrec de l’organització.
Coincidint amb el sopar es realitzarà el XXI CONCURS DE 
TRUITES, amb tres premis: la truita més gustosa, la truita 
més original i la truita més ben presentada. Caldrà ins-
criure’s el mateix dia del sopar, 20.30 h fins a les 21.15 h.

ATRACCIONS
El dimecres dia 20 de juliol es farà el “DIA DE L’INFANT” 
i els tiquets de les atraccions costaran a meitat de preu 
des de les 18 h fins el tancament de les atraccions.

PROGRAMA
La confecció i el disseny del programa que teniu a les 
mans, així com el logotip de la Festa Major 2022, han 
estat obra de Narcís Cabré.

Els textos del programa han estat redactats per la comis-
sió de Festa Major 2022.

El programa ha estat patrocinat i imprès per Grafiques 
del Foix



Sabeu com 
fer-ho? 

A cop de pandero!

BALL DE PANDEROS

Santa Margarida d'Antioquia, beneeix a tota aquesta 
colla orriaire, que els dies de festa siguin gaudiosos i 

profitós el jornal fred de l'anyada.

BALL DE PASTORETES

Escolteu la música!...
Les línies!...
Més ràpid!...

Fora!

BALL DE BASTONS

La pandereta 
ben fort has 
de picar, per 
ballar i viure 

la Festa Major 
sense parar!

BALL DE PANDERETESSi vols que se’t vegi per Festa Major,
 ballar amb els cercolets amunt 

és una gran elecció.

BALL DE CERCOLETS

Si el picarol 
vols fer ressonar, 

vine a veure’l ballar.

BALL DE PICAROLS

El Drac juvenil ens saluda somrient,
no fa por ni a grans ni a xics,
perquè agrada a tota la gent.

DRAC JUVENIL
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RECORREGUTS 
CERCAVILES

Cercavila infan�l

La Quadra, C. Tarragona,
Av. Cal Salines, 
Rambla de Penyafel,
Raval de Sant Martí,
Plaça de Pau Casals

Cercavila Adults

Biblioteca municipal,
Av. de Catalunya, 
C. Anselm Clavé,
C. Robí, 
Ronda de Salvador Espriu,
Av. de Catalunya, Ajuntament

Correfoc

Plaça Vinyes, C. Vinyes, 
Avinguda de Catalunya, 
plaça de l’església

Correfoc infan�l

Avinguda de Catalunya des 
de la pista, plaça de l’església

Plaça
Pau Casals

Carrer de 

l’Ajuntam
ent



Recomanacions



Agraïments
A l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per la seva col·laboració i ajuda.

A l’Esther Marmaneu, per la seva gran ajuda i guiatge.

Al Raimon Gatell Soler, per la realització del pregó de Festa Major, consells i aportacions.

Al Narcís Cabré, pel disseny, la confecció del programa i la creació del logotip de la Festa Major, 

els seus consells i la seva predisposició.

A tots els voluntaris i voluntàries que han contribuït al desenvolupament de la festa.

A totes les entitats del municipi i voltants, que col·laboren i/o organitzen algun acte.

A les empreses i comerços, que amb els seus patrocinis fan possible la festa.

A la comissió d’entitats, per tots els seus bons consells.

A l’Oriol Torrents, el Manel Alpuente i al Josep Anton Llenas per l’ajuda en la cursa popular.

A la Coordinadora de Balls, per l’organització de tots els espectacles folklòrics.

Al Toni Inglada, per l’organització de la caminada.

Al Paco Martos, per la seva col·laboració amb la fotografia de la comissió.

Al José Manuel Castro, per la trobada d’intercanvi de plaques de cava.

A la brigada municipal, ADF, a la Policia Local i Protecció Civil pels seus serveis.

A totes les persones del Casal de la Gent Gran que han organitzat i muntat les exposicions.

I molt especialment, a les nostres famílies i amistats per la seva paciència i suport.

El nostre agraïment més sincer a totes les empreses i establiments que han 
ajudat a tirar endavant la festa. Alguns dels seus noms no ha donat temps 
d’incloure’ls per necessitats de tancament del programa, però els reflectirem 
a la pancarta de la plaça de Pau Casals i al següent enllaç QR.



Comiat
Sona una gralla i un timbal, s’acaba la Festa Major… 

Comissió
de Festa Major
2022

La Festa Major s’acaba, esperem que a hores d’ara hagueu pogut ballar abraçats a 
la vostra parella, saltar i cantar en un concert o en un dels balls folklòrics. 
Que les vostres crítiques siguin constructives, per recollir-les, aprendre’n 

i si podem, fer-ho millor l’any vinent. 
Les intencions d’aquesta Comissió han estat bones i el nostre repte des del 

principi i amb el temps molt just, ha estat que tots els veïns i veïnes de 
Santa Margarida i els Monjos gaudiu de la Festa.

I si al final del programa heu arribat, només podem desitjar-vos una cosa:

SURT I BALLA!!



Patrocinadors 2022

Tel. 629 05 47 55
C/ Eugeni d’Ors, 32

08730 Santa Margarida i els Monjos
arodriguezs9@hotmail.com

ALCOHOLERA
CATALANA S.A.

ALCOHOLES
OLIVA S.A.

Comissió
de Festa Major
2022

Lampisteria
Baldiri



#Surtiballa


