
 
 

FESTA MAJOR de CANTONIGRÒS 
 

PROGRAMA d’ACTES 
 
 

 
 

Diumenge 9 d’agost  
09:00h Tir al plat  al Pla d’Ardura.  
 

Dilluns 10 d’agost  
18:00h Espectacle d’inici de Festa Major  a càrrec dels nens i nenes del poble, 
a l’envelat.  
21:30h Pregó  a l’envelat, i tot seguit Nit de monòlegs .  
 

Dimarts 11 d’agost  
11:00h Jocs Populars  a la plaça del poble. 
12:00h Descobreix l’entorn de Cantoni sobre la teva moto o quad 
(inscripcions mitja hora abans a l’envelat). Les persones menors de 16 anys 
hauran d’anar acompanyades d’un adult. Es requereix portar l’equipació de 
seguretat adequada.  
16:00h Campionat de Botifarra  (5€ per persona, inscripcions mitja hora abans a 
l’envelat). 
17:00h “Avui cuinem”  amb la quitxalla, a l’esplai.  
22:00h Cinema a la fresca  per a tothom, a l’envelat.  
 

Dimecres 12 d’agost  
12:00h Mulla’t!  al parc del poble. 
17:30h Bicicletada enigma  (inscripcions mitja hora abans a l’envelat.) Es 
requereix portar l’equipació de seguretat adequada.  
21: 00h Sopar al carrer . (11€ per persona) Venda de tiquets als establiments del 
poble  fins el dimarts 11 d’agost a les 19:00h. Cal portar la taula, plat, got, 
coberts, etc.  A les postres, Havaneres  a càrrec del grup Societat Gastronòmica-
Musical d’Haveneres i Farteneres, i Rom cremat.   
 

Dijous 13 d’agost  
10:00h Matinal esportiu  al camp de futbol (inscripcions mitja hora abans.)  
17:30h Concurs de pastissos  (inscripcions mitja hora abans a la plaça del 
poble.) Hi haurà dues categories: infantil i adulta.  
20:30h Caminada nocturna  i pa amb tomàquet a l’arribada (1€ per persona, 
inscripcions mitja hora abans a l’envelat). 
 

 
 



 
Divendres 14 d’agost  

10:00h Xocolatada i elaboració de capgrossos  a la plaça. CAL PORTAR EL 
GOT I LA CAIXA DE CARTRÓ DE CASA!! 
16:00h Campionat del truc  (5€ per persona, inscripcions mitja hora abans a 
l’envelat). 
17:00h Taller de circ i  castell inflable  a la plaça del poble.  
22:00h Quina Popular a l’envelat . Tot seguit Festa I LOVE CANTONI  a càrrec 
dels Dj’s del poble. 
 

Dissabte 15 d’agost  
09:00h Gran Tómbola Parroquial  a les antigues escoles. 
10:45h Missa . Celebració de l’assumpció de la Mare de Déu. 
17:30h Tancament de la gimcana . Entrega de fotografies a l’entrada del camp 
de futbol fins les 18:00h. 
18:00h Partit de Casats contra Solters  al camp de futbol. 
21:30h Trivial de Cantonigròs (inscripcions mitja hora abans, a  
l’envelat) i tot seguit Meridatge de cervesa artesana a càrrec de  
Zulogaardens  (6 € per persona) amb música ambient.  
 

Diumenge 16 d’agost  
11:00h Ofici solemne  en honor al nostre patró, Sant Roc.  
12:00h Cercavila i Sardanes  a càrrec de la Cobla Canigó. Sortida des de la 
plaça del poble.  
18:30h Elecció de Pubills a la plaça del poble i Sardanes  a càrrec de la Cobla 
Canigó. 
23:30h Ball de fi de Festa Major a càrrec de l’orquestra Moonlight. 
 
 

Dilluns 17 d’agost  
07:00h Despertada matinera a càrrec dels Troneres del poble, i Esmorzar  
Popular  per gentilesa dels veïns i veïnes del poble.   
14:00h Arrossada Popular  a la Font del Faig (13€ per persona). Venda de 
tiquets als establiments del poble  fins el diumenge 16 d’agost a les 13:00h i 
portar la taula, plat, got, coberts, etc.  
17:00 Sardanes  a la Font del Faig a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell.  
*En cas de pluja totes les activitats que es realitzen a l’aire lliure es traslladaran a l’envelat, Sopar al carrer 
inclòs.   
* Com cada any intentarem ser puntuals en totes les activitats.  
 


