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Durant tota la festa major 
2n CONCURS d' INSTAGRAM 
Entre el 6 i el 16 de juny es farà un concurs fotogràfic de la xarxa 
social Instagram on s'hauran de fer fotografies de la Festa Major i 
etiquetar-les amb l'etiqueta #FMSantQuirze15. 
El guanyador s'anunciarà la setmana següent de festa major a través 
del Facebook de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora. El premi serà 
un Smartbox i la foto guanyadora es publicarà a la revista el 855. 
Organitza: Servei de Joventut del Bisaura i Orís. 

Dissabte 6 de juny  
13è CAMPIONAT INTERCOMARCAL DE 
FESTA MAJOR de TENNIS TAULA 
A partir de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda , al pavelló municipal. 
 
PANTALLA GEGANT FINAL de la CHAMPIONS LEAGUE 
A les 8 del vespre, a la Cooperativa. 
Organitza: Comissió de jovent Nem Tard 
 

Dimecres 10 de juny 
SORTEIG de LLOTGES 
A les 8 del vespre, al pavelló municipal. 
 

Dijous 11 de juny 
HAVANERES amb el grup NORAI 
A les 10 de la nit, al pavelló municipal. 
A la mitja part hi haurà ROM CREMAT. 
 

Divendres 12 de juny  
PARADA – TÓMBOLA de la cloenda de la campanya 
 “La teva compra té premi” 
De 5 a 8 de la tarda, a la plaça Bisaura. 
Qui presenti dos comprovants de dos establiments diferents de les 
compres fetes entre el 8 i el 12 de juny als comerços associats podrà 
fer una tirada en un joc d’atzar amb premi segur. Els premis són 
productes de les botigues, visites a recursos turístics de la zona, 
abonaments per a la piscina municipal, àpats a establiments de 
restauració i gadgets promocionals. 
 
ELS REIS MAGS SEGUINT L'ESTRELLA 
A les 6 de la tarda, a l'aparcament de la Cugulera-Way. 
Idea original de Xavier Martinez i Oriol Marcos. 
Organitza: Comissió de jovent Nem Tard - Acte dirig it al jovent 
 
XUPINASSO - Tret d'inici de la Festa Major 
A les 9 del vespre, a la plaça Major. 
 
CORREFOC amb els DIABLES D'ALPENS 
A un quart d'11 de la nit, de la plaça Bisaura a la plaça Major. 
 
SOPAR DE GATS I DE GATETES 
A dos quarts d'11 del vespre, sopar de gats al Restaurant El Túnel, 
sopar de gatetes al Restaurant La Conca del Ter. 
Venta anticipada dels tiquets als propis restaurants. 
Organitza: Comissió de jovent Nem Tard 
 
NIT DE GATS 
A les 12 de la nit, al pavelló municipal. 
DJ 
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Dissabte 13 de juny  
ANIMACIÓ INFANTIL amb ALMA i la MAR DE CONTES 
“LA RATETA” 
A les 11 del matí, a la plaça Bisaura. 
 
AUDICIÓ de SARDANES amb l'ORQUESTRA 
MARAVELLA 
A 2/4 d'1 del migdia, a la plaça Bisaura. 
 
CONCERT amb l'ORQUESTRA MARAVELLA 
A les 6 de la tarda, al pavelló municipal. 
Preu: 5 euros 

S.Q.B.S.Q.B.S.Q.B.S.Q.B.    
NEMBAR 
A les 6 de la tarda, a la carpa de darrera el pavelló. 
Organitza: Comissió de jovent Nem Tard 
 
BALL DE GALA amb l'ORQUESTRA MARAVELLA 
A les 11 de la nit, al pavelló municipal. 
Preu: 8 euros 
    

DISCOMÒBIL 
A la 1 de la matinada, a la carpa darrera del pavelló municipal. 
Amb el nomenament de l'hereu i pubilla del 2015. 
Organitza: Comissió de jovent Nem Tard 
 

Diumenge 14 de juny  
CERCAVILA amb els GEGANTS i GRALLERS de 
MONTESQUIU juntament amb els GEGANTS i GRALLERS 
d'OGASSA 
A les 11 del matí, sortida de la plaça Bisaura fins a la plaça Major. 
 
PARTIT de FÚTBOL el POBLE contra l'ALTRA BANDA 
A 2/4 d'1 del migdia, al camp de futbol. 
 

CONCERT amb el grup MACEDÒNIA 
A les 6 de la tarda, al pavelló municipal. 
Preu: 6 euros 
 
MONÒLEG amb en PEYU “Jo tinc un amic que...” 
A les 10 de la nit, al pavelló municipal. 
Preu: 5 euros 
 

Dilluns 15 de juny  
ANIMACIÓ INFANTIL amb FESTA DE L'ESCUMA i 
XERINGADA 
A les 5 de la tarda, a la plaça Comtessa Ermessenda. 
Cal portar roba per poder mullar i embrutar. 
 

Dimarts 16 de juny  
MISSA SOLEMNE en honor de Sant Quirze i Santa Julit a 
A les 11 del matí, a l'església de Sant Quirze. 

 
VERMUT POPULAR  
A les 12 del migdia,  
a la plaça major.  
 
AUDICIÓ de SARDANES amb LA COBLA PRINCIPAL 
D’OLOT 
A dos quarts d'1 del migdia, a la plaça Major. 
 
ANIMACIÓ INFANTIL amb el PROFESSOR KAROLI 
A dos quarts de 6 de la tarda, al pavelló municipal. 
 
CONCERT DE GOSPEL amb PESSIC DE GOSPEL 
A tres quarts de 9 del vespre, al Centre.  
 
CASTELL de FOCS ARTIFICIALS 
A un quart d'11 de la nit, a l'aparcament d'entrada del poble (davant del 
restaurant Cugulera-Way). 
Caldrà mirar l'espectacle des del pont i el Passeig del Ter. 
 
 

    
BONA FESTA MAJOR BONA FESTA MAJOR BONA FESTA MAJOR BONA FESTA MAJOR 

A TOTHOM!A TOTHOM!A TOTHOM!A TOTHOM!    


