
                Organitza:
                        Associació de Veïns A.F.U.M.
                               Gegants de Viserta

           Amb el suport de:
                Veïns dels carrers: Viserta, Manresa,
                    Gns. de La Salle i pl. del Bo-Bo

       Amb la col laboració de:·
         Excm. Ajuntament de Monistrol de Montserrat
             Església Parroquial de Sant Pere Apòstol
                                    Art i Esplai



Programa d’actes:

Dissabte   13
- A les 12 del migdia, des del campanar:
  Lluït repic de Campanes

- A 2/4 de 6 de la tarda, des de la pl. de la Font Gran:
  Passada amb els Cabeçuts del carrer Manresa,
  el Gegant Quim i tots aquells elements d’imatgeria infantils
  que hi vulguin participar (durant l’acte hi haurà una sorpresa)

- Després de la passada, a la pl. dels Gegants:
  Ball de Gegants i Cabeçuts, berenar,
  divertidíssims Jocs infantils, i entrega de
  les làmines del concurs de dibuix ràpid infantil

- A les 9 del vespre, a la pl. dels Gegants:
  Sardinada popular

- A les 11 de la nit, a la pl. dels Gegants:
  Gran Ball de vetlla amb el duet “Solistes”

Diumenge   14
- A les 9 del matí, a la pl. de Julià Fuchs:
  Típica xocolatada popular

- A 2/4 d’11, des de la pl. de l’Era:
  Passada amb els Gegants de Viserta, Quatrers i veïnat,
  acompanyats per l’alegre so de la Banda dels Gegants

- A 2/4 de 12, a l’Església Parroquial:
  Solemne Ofici i benedicció dels Pans Beneïts

- Seguidament, a la pl. de l’Església:
  “Ball dels Gegants de Viserta”, passada fins a la pl. de la
  Cabanya i Ball de Quatrers

- Després, a la pl. dels Gegants:
  Repartiment dels premis del concurs de dibuix ràpid infantil

- A 2/4 de 7 de la tarda, des de la pl. de l’Era:
  Passada amb els Gegants convidats a la festa

- A les 8 del vespre, a la pl. de l’Era:
  Els Gegants s’acomiadaran del públic amb una Gran Ballada


