
Montseny 2020

Ajuntament de Montseny

Del 21 al 24 d’agost



Divendres 21 d’agost

De les 10 a les 14 hores

Concurs de Pintura Rapida
Apunteu-vos al Centre d’Informació, 

Categories Júnior i Sènior
______

A les 21 hores al primer aparcament

Cinema a la Fresca
Película a determinar, s’accepten propostes

Dissabte 22 d’agost

De 10 a 18 hores a la Plaça de la Vila

Exposició de Motos Antigues
Amb la col·laboració de l’Associació Vehicles Històrics Montseny

______

A les 19 hores al primer aparcament
Concert de Blues amb:

Smoking Blues



Diumenge 23 d’agost

De 10 a 14 hores a la Sala de Plens

Presentació de la “Quica” 
i exposició de capgrossos

______

A les 19 hores al primer aparcament
Espectacle Familiar amb l’espectacle:

Trasla2
De la Companyia Trasla2

Dilluns 24 d’agost

De 10 a 14 hores a la Sala de Plens

Exposició de Puntes de Coixí
Amb la col·laboració de l’Escola de Puntaires de Barcelona

______

A les 19 hores, al primer aparcament
Concert de Festa Major amb l’orquestra:

Klam



Ajuntament de Montseny
Plaça de la Vila, 11
08469 Montseny
Tel. 93 847 30 03
www.montseny.cat

Centre Informació Montseny
Plaça de la Vila, 7
08469 Montseny
Tel. 93 847 31 37
p.montseny.casal@diba.cat

Regidoria de Cultura
festamajor.montseny.online
Tel. 663 215 701

Actes Religiosos

Dissabte 22 a les 19h Missa Solemne de Festa Major

Dilluns 24 a les 12h Missa en record dels difunts de la Parròquia

En compliment amb els requeriments establerts per les autoritats 
sanitàries informem que tots els actes programats són amb 
aforament limitat, i alguns d’ells, amb preinscripció prèvia, 
els espectacles de tarda-vespre. 

Podeu apuntar-vos-hi al Centre d’Informació, presencialment,
o bé per telèfon al 93 847 31 37. 

Tanmateix recordar-vos de l’ús obligatori de la mascareta, 
la higiene de mans i el distanciament físic amb els altres 
assistents en els actes programats.

Tampoc no es descarta la cancel·lacio total d’aquesta 
programació en cas d’empitjorament de la situació sanitària 
i a requeriment de les autoritats competents. En aquest últim cas, 
els actes seran ajornats per a una futura ocasió.

Per a qualsevol aclariment podeu trucar al telèfon de la regidoria 
i gustosos us atendrem.


