
Fa més de dues dècades s’inicià aquest esdeveniment agroalimentari i es va consolidant com un refe-
rent al Bages.
Si bé any rere any, us acollim a la nostra vila amb nombroses parades de gastronomia i artesania que 
omplen de colors, olors i gustos el centre de Monistrol de Montserrat, enguany la situació excepcional 
que estem vivint ens ha condicionat a celebrar una Fira diferent,  exclusivament gastronòmica.
Us convidem també a descobrir els racons del poble i la diversitat associativa del municipi, ric en patri-
moni gastronòmic, cultural i arquitectònic.
Aquí trobareu la programació de les activitats d’aquesta edició. 

Miquel Àngel Coín
Regidor de Comerç

ACTIVITATS QUE NO US PODEU PERDRE...

• Durant tot el cap de setmana, les parades de 
mató i de coca que donen nom a la Fira i les d’al-
tres productes de gastronomia artesana, ubica-
des a la Plaça de la Font Gran i a la zona de la 
Mentirosa i les parades d’entitats locals al carrer 
Escoles.

• L’Animació itinerant de Jordi Callau i companyia.
• La Màster Class de cuina de l’Ada Parellada, el 

concert de la Prepe’s Band i l’espectacle familiar 
de titelles de la Cia Pantomima a l’Espai de la 
Gastronomia. 

• Les actuacions de les entitats de Monistrol de 
Montserrat: la Colla de Grallers i Bastoners, els 
Tabalers del Grup de Diables Els Tronats, els 
Gegants de Viserta, l’Esbart Monistrol Dansaire 
Infantil...

• L’Exposició de maquetes en moviment “Els 
antics transports de Montserrat”, dels Amics del 
Cremallera de Montserrat

• L’espai dels ADF
• Els sortejos a Instagram de la campanya #Tas-

taMonistroldeMontserrat i dels paquet turístic 
#ViuElBages

TINGUEU EN COMPTE QUE...

Els dies 30 i 31 d’octubre celebrem la XXVIIª Fira de la Coca i el Mató a Monistrol de Montserrat

I després de la tardor, l’hivern a Monistrol!

Us animem a visitar el nostre Mercat de Nadal els dies 11 i 12 de desembre 
de 2021  i la Festa dels Romeus els dies 29 i 30 de gener de 2022

Gaudiu plenament d'aquest cap de setmana gastronòmic!

• Totes les activitats són gratuïtes.
• Es recomana fer inscripció prèvia a les activitats que es fan a l’Espai de la Gastronomia: aquesta 

inscripció es pot fer als formularis de l’Agenda de la web de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat: 
www.monistroldemontserrat.cat i a l’estand de l’Ajuntament a la Plaça de la Font Gran.



DISSABTE 30 D’OCTUBRE DE 2021

10h.  Espai de la Fira
Obertura de les parades de la  
XXVIIª Fira de la Coca i el Mató Gastronomia 
artesana, comerços i entitats locals.

10:30h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

12h. Estand de l’Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat. Plaça de la Font Gran
Inauguració Oficial de la XXVIIª Fira 
de la Coca i el Mató a càrrec de les Autoritats

12:30h. Espai de la Fira
Actuació dels Tabalers de la Penya Jove Diables Els 
Tronats de Monistrol de Montserrat

13:00h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

16:30h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

17:00h. Espai de la Gastronomia (Plaça de la Font 
Gran cantonada amb el Passeig de La Canaleta)
Presentació de la Campanya TastaMonistrol a càrrec 
del regidor de Comerç, Sr. 
Miquel Àngel Coín i de la 
regidora Sra. Olga Urraca
Iniciativa que té com a objectiu 
incentivar el consum de productes en els establiments 
de restauració del municipi, mitjançant el sorteig d’un 
val de descompte per consumició en un establiment 
de restauració de Monistrol de Montserrat,  que es 
realitzarà entre tots els usuaris amb perfil a Instagram, 
seguidors del perfil @tastamonistroldemontserrat.

I a continuació..
MaterClass de la xef Ada Parellada del 
restaurant Semproniana: “Cuina per a Joves”

Inscripcions: a la web de l’Ajuntament i a l’estand de 
l’Ajuntament a la Fira.
Nota: les persones assistents participaran en el sorteig 
a Instagram del Paquet Turístic gentilesa de Bages 
Turisme: “Talamanca a Cavall”.

18h. Espai de la Fira
Actuació de la Colla de Grallers i Bastoners 
de Monistrol de Montserrat

18:30h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

19h. Espai de la Gastronomia (Plaça de la Font 
Gran cantonada amb el Passeig de La Canaleta)
Actuació del grup musical Prepe’s Band
Inscripcions: a la web de l’Ajuntament i a l’estand de 
l’Ajuntament a la Fira.
Nota: les persones assistents participaran en el sorteig 
a Instagram del Paquet Turístic gentilesa de Bages 
Turisme: “Talamanca a Cavall”.

19:30h. Espai de la Fira
Actuació dels Tabalers de la Penya Jove Diables 
Els Tronats de Monistrol de Montserrat 

20:00h. 
Tancament de la Fira

10h.  Espai de la Fira
Obertura de les parades de la XXVIIª Fira de la Coca i 
el Mató Gastronomia artesana, comerços i enti-
tats locals.

10:30h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

11.30h. Plaça de la Font Gran
Ballada dels Gegants de Viserta acompanyats 
de la xaranga de BandTorrats a 
càrrec de Gegants de Viserta.

12:30h. Plaça de la Font Gran
Actuació de l’Esbart Infantil Monistrol Dansaire 
a càrrec de l’Esbart Monistrol Dansaire.

13h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

13:30h. Espai de la Fira
Animació itinerant amb Jordi Callau  
i companyia

17:00h. Espai de la Gastronomia (Plaça de la Font 
Gran cantonada amb el Passeig de La Canaleta)

Espectacle familiar “Recontes”  
a càrrec Cia La Pantomima

Una parada de mercat on s’expliquen contes: amb 
titelles i cançons infantils conegudes pels més 
petits.
“La Pade, té una parada de mercat, però el que no 
sap ningú que li agradaria ser escriptora, d’aquesta 
manera quan té una estona, explica històries 
fantàstiques, amb la companyia de les seves titelles 
i el seu amic músic de carrer ens faran passar una 
estona d’allò més divertida. 
“El Gripau” “Els panets de la senyora Tomasa” “Flora 
la planta carnívora” i “Clara” històries curioses i 
divertides amb ritme salerós”.
Inscripcions: a la web de l’Ajuntament i a l’estand de 
l’Ajuntament a la Fira.

18h. Espai de la Fira
Actuació de la Colla de Grallers i Bastoners 
de Monistrol de Montserrat

19:00h. Espai de la Fira
Actuació dels Tabalers de la Penya Jove Diables 
Els Tronats de Monistrol de Montserrat

19:30h. Plaça de la Font Gran
Cloenda de la XXVIIª Fira de la Coca i el Mató

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE DE 2021

  Matí

  Tarda   Tarda

  Matí

I també..
dissabte 30 i diumenge 31 d’11h. a 13h. i de 16h. a 18h a l’estació de Monistrol-Vila, davant de l’Estació-Museu del Cremallera
Exposició de maquetes en moviment “Els antics transports de Montserrat” al local dels Amics del Cremallera de Montserrat.

Agraïm la col·laboració de:
- Gegants de Viserta
- Colla de Grallers i Bastoners de 
Monistrol de Montserrat
- Penya Jove Diables Els Tronats 
de Monistrol de Montserrat
- Esbart Monistrol Dansaire
- Protecció Civil de Vacarisses
- Associació per la Defensa Forestal
- Prespe’s Band


