FESTA MAJOR DEL BARRI DE MONTSERRAT 2019
Divendres, 26 d’abril:
-A les 7 de la tarda, a la plaça de la Sardana: audició de sardanes amb la Cobla Genisenca.
-A les 9 del vespre, al teatre del Centre Cívic, pregó de Festa Major, a càrrec del Cor de la
Parròquia de Montserrat.
Dissabte, 27 d’abril:
-De les 11 a la 1 del migdia, tallers de manualitats, a càrrec de l'AMPA de l'Escola Vall del Ges.
-A partir de les 11 del matí, a la plaça de la Sardana, Dia de la Dansa. Exhibició de danses i balls
de saló, amb la col·laboració de: Escola DANSA'T de Torelló - LA FÂBRICA DE LES ARTS de
Borgonyà i VICDANCE amb els alumnes de Torelló.
-A les 11, actuació de l'Escola Dansa't de Torelló. 1.- Denière Dance, coreografia de dansa
clàssica. 2.- High School Musical, coreografia de Hip hop i Jazz. 3.- Feeling Good, coreografia de
dansa contemporània. 4.- L'Abella, coreografia de dansa clàssica.
-De dos quarts de 12 a dos quarts d'1, a la plaça de la Sardana, actuació de La Fàbrica de les
Arts de Borgonyà. Master Class de zumba in action. Per a tots els públics. Exhibició del grup de
Sevillanes encapçalades per la gran Sara Avila. Master Class de Salsa Cubana i Roda de Casino.
Exhibició de Dansa Contemporània del grup infantil de 8 a 12 anys. Exhibició d'Iniciació a la
dansa, amb els alumnes més joves de 3 a 5 anys. Exhibició de Danses Urbanes amb el grup
juvenil 1 i 2. .
-A tres quarts d'1, a la plaça de la Sardana, exhibició de hip hop, amb els grups Little
Hiphoepers, Never give up i The Pink dancers.
-Seguidament, exhibició, de bachata i animacions de salsa de l'escola Vicdance (Karol Alache i
Lexy) amb els alumnes de Torelló. Organitza: Silvia Soler.
-Tarda, a dos quarts de 5, a la Biblioteca del barri, 1r Torneig d'escacs llampec de Torelló. El
torneig forma part del XVI Circuit d'Escacs Llampec Osona 2019. Està obert a tots els aficionats
d'escacs, ja siguin jugadors federats com no.
-A les 7 de la tarda, al pavelló de l'IES Cirvianum, concert de Festa Major amb La Montecarlo.
-A les 11 de la nit, al pavelló de l'IES Cirvianum, gran ball de Festa Major, amb La Montecarlo.
Diumenge, 28 d’abril:
-A partir de les 9 del matí, xocolatada i venda de flors.
-A les 10 del matí, Cercabarri amb els gegants i els nans de Torelló i els gegantons del barri de
Montserrat, acompanyats dels Grallers de la Colla Gegantera de Torelló.
-A dos quarts d'1 del migdia, a la plaça de la Sardana, ballada de gegants i nans.

Dimecres, 1 de maig:
A les 6 de la tarda, a l’església de la parròquia, Concert de Sant Jordi a càrrec de la Coral
Serpentcanta de Manlleu.
Diumenge, 5 de maig:
-A les 8 del matí, des de la plaça de la Sardana, sortida de la 26a Caminada del barri de
Montserrat.
NOTA: En cas de mal temps el ball de Gegants es farà al pavelló de l’IES Cirvianum
Amb motiu de les eleccions generals, el concert i el ball tindran lloc al pavelló de l’IES
Cirvianum. Carrer Ausias March, s/n (darrera l’estació)

