Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Muntanyola
Paratge de Muntanyola. Entorn església parroquial. 08505.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.8784
2.17748
431751
4636602

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08129-164
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
Bo
Inexistent
Obert
Lúdic
Pública
Anna Gómez Bach
dg., 15/07/2007 - 02:00

Descripció
La Festa de Sant Quirze és força celebrada pels habitants de la zona de Muntanyola
esdevenint la principal festa major del municipi. Es tracta d'una festa de caire tradicional
realitzada a l'entorn de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola celebrada
els dies 15,16 i 17 de juny. Els actes, repartits en més d'un dia, es centren en actes infantils,
jocs japonesos, jocs de cucanya, sardanes i concerts. Documentat des de mitjan segle XX,
abans es centrava entorn nombrosos actes religiosos.
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Història
La Festa Major de Muntanyola té lloc el dia dels patrons de Sant Quirze i Santa Julita. Altres
municipis com Calella, Pineda de Mar i Durro també celebren la festa el 16 de juny de Sant
Quirze i Santa Julita. El costumari de Joan Amades diu que Sant Quirze és l'advocat de la
mandra i el patró dels ganduls. El tenien per protector i per advocat els qui vivien sense treballar,
els quals hom diu que cada dia al matí en llevar-se li deien 7 oracions especials per demanar-li
que els mantingués la mandra dient: Feina fuig, manda no em deixis, caldera acosta't i que Sant
Quirze me la porti. A mitjan segle XX la Festa Major consisita en un repic de campanes, al dia
seguent hi havia missa matinal a les 7 h, després ofici i sermó amb l'assistència de les autoritats,
i processó. A les 12 hores sardanes i a les 15.30 concert, i 17 hores, sardanes, seguit de
l'enlairament del globus i sorteig del cabrit. Actualment els actes són nombrosos i diversos, amb
abundants innovacions que canvien cada any. Per la festa major de 1998 es va inaugurar els
vestuaris de la zona esportiva i la font. Programa festa major: sardinada, jocs de cucanya, ball de
festa major, ofici i arrossada i audició de sardanes.
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