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BAGES SOCIETAT

Monistrol de Montserrat dona-
rà demà el tret de sortida a la fes-
ta major, que s’allargarà fins di-
umenge. L’espectacle del musical
Famaa partir d’una producció lo-

cal, i una versió del correaigua del
tot renovada, són les principals
novetats d’una festa que tibarà
més que mai del teixit associatiu del
poble en la seva organització.

Al costat d’això, els plats fots se-

ran la festa de l’escuma i el corre-
foc de dissabte, a banda de la mos-
tra de cultura popular. Tot plegat es
combinarà amb els actes institu-
cionals per Sant Jaume, esports,
balls d’orquestra i concerts juvenils.  
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Monistrol enceta demà la festa major
amb una destacada implicació veïnal

La festa de l’escuma és un dels actes que reuneixen més públic

ARXIU/MIREIA ARSO

La interpretació del musical
Fama serà la principal innovació
d’aquesta festa major, amb una po-
sada en escena d’una trentena
d’artistes, bona part dels quals ve-
ïns del poble, que actuaran al cos-
tat d’actors i ballarins professionals.
L’espectacle es farà divendres a les
10 de la nit a la plaça de la Font
Gran, amb entrada gratuïta.

L’espectacle és una producció de
l’Ajuntament de Monistrol a par-
tir d’una iniciativa de l’artista local
Pepo Flores, membre de la com-
panyia de Coco Comín. Al seu
costat col·laboren en l’espectacle
altres professionals d’aquesta com-
panyia (i de Gestmusic), com la
responsable de la direcció teatral,
Ariadna Comas, o la coreògrafa
Andrea Santos, mentre que una
bona part de l’elenc l’integren ve-
ïns provinents de diverses entitats
del poble, des del grup de teatre
fins a l’Orfeó Monistrolenc, se-
leccionats a partir d’un càsting
que es va fer a final de l’any passat.
La idea de l’Ajuntament amb
aquesta proposta és fomentar la
participació en els actes de festa
major a partir de produccions
protagonitzades pels mateixos ve-
ïns, en aquest cas amb un espec-
tacle de més de dues hores de
durada amb 15 actors i 13 ballarins.

Més aigua i actuació castellera
La festa major d’enguany també
potenciarà les activitats relacio-
nades amb l’aigua, i al costat de la
festa de l’escuma de dissabte, di-
umenge tindrà lloc la primera edi-
ció del Cauaigua, per mitjà de l’as-
sociació juvenil El Cau La Bestor-
re, l’ADF i l’Ajuntament. És una al-
tra de les novetats de la festa ma-
jor, que proposa una gimcana
pensada per a un públic de totes
les edats, inspirada en els orígens
geològics del mar que durant l’e-
ra terciària cobria aquest territori.    

També com a novetat, la mostra
de cultura popular de dissabte a la
tarda tindrà l’actuació dels caste-
llers d’Esparreguera, al costat dels
Gegants de Viserda i l’esbart Mo-
nistrol Dansaire. El dia abans,
s’haurà recuperat el concert de
festa major, a les 7 a la Font Gran,
que feia anys que no es feia.
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«Fama, el musical»
ajuntarà veïns del
poble i professionals
a l’escenari de la
plaça de la Font Gran  


