TU, CAPGRÒS,
AIXÒ ÉS EL
TRIVIAL DE LA
FESTA MAJOR
_2022

QUÈ SAPS DE LA FMB?
Benvinguts i benvingudes al Trivial de la Festa Major de Banyoles.
Un grapat de preguntes i respostes que et portaran a saber més
sobre la festa . Seràs la persona més assabentada? Cairuts contra
Rodons jugaran per la batalla definitiva del saber Banyolí!
A les atxes!
Idea original d’una Banyolina. Editat i organitzat per Autogestors del
Pla de l’Estany amb la col·laboració de Fundació Estany.
INSTRUCCIONS DEL JOC:
Una persona presentarà el joc. Aquesta tindrà les preguntes, les
respostes i portarà la veu cantant.
Es distribuiria als participants amb 2 equips iguals.
Un equip seran els Cairuts i l’altre els Rodons.
Cada equip ha de tenir un bolígraf i un full en blanc per anotar les
respostes.
Al final de cada pregunta es donarà la resposta correcta.
Al finalitzar el joc es decidirà quin equip sap més de la FMB i es
mereix una bona ressaca. (emocional)
Les respostes del joc les trobareu a festesbanyoles.cat o al QR.
No donis pistes! Que s’espavilin!
Si tens Instagram, etiqueta a @lacomissiofmbanyoles i menciona la
teva participació a les xarxes!
Qui sap més de la festa, Cairuts o Rodons?

DEL 20 AL 24
D’OCTUBRE

#CairutsVSRodonsFMB #EltrivialdelaFMB @lacomissiofmbanyoles
www.festesbanyoles.cat

/festesbanyoles

PREGUNTES
1. Què son les Dianes?

8. Qui dona avís de l’inici dels actes de la faràndula?

A. Princeses angleses
B. On llancem fletxes
C. Una cercavila de gralles per treure els dormilegues del llit

A. Les campanes de Sta. Maria
B. Les Tabaleres
C. L’Esbart Dansaire

2. Quin és l’animal que representa les Barraques de Banyoles?

9. Quina comèdia teatral es farà durant les Festes de
Sant Martirià 2022 al Teatre Municipal?

A. El xai
B. La carpa
C. L’ase

A. Un mort a Can Puig
B. Un mort a La Farga
C. Un mort a Mas Palau

3. Quines comparses s’han estrenat aquest 2022?
10. Qui es el/la Pregoner/a de la Festa de St. Martirià 2022?
A. Maquinistes i bastoners
B. Bastoners i ball de gitanes
C. Maquinistes i trabucaires
4. Quins concerts hi haurà a barraques?
A. Drop Collective, Santa Salut, Auxili i Roba Estesa
B. Crim, Dj Insu i Di-Versiones
C. Totes son correctes
5. Quins capgrossos surten a les camisetes dels adults?
A. En Guenyo i la Bruixa
B. La Punk i en Berruga
C. La Marieta i el Negre de Banyoles
6. De què és el concurs culinari que s’organitza al Passeig de
la Indústria el diumenge?
A. De xuixos
B. D’arrossos
C. De Tortada Banyolina
7. Com es diu la colla castellera del Pla de l’Estany que
actuarà el diumenge a les 12h a l’Ajuntament de Banyoles?
A. Colla gegantera de Banyoles
B. Els xiclets de l’estany
C. Esperxats de l’Estany

A. La Brugui
B. L’Albert Serra
C. Joan Solana
10. Com es diuen els que acompanyen al Drac?
A. Morgats
B. Mers
C. Goges
12. Calcula el cost de la teva festa.
1 cervesa i el seu got / 5 tirs a la parada del tir / 1 entrada al
“Saltamontes” / 1 entrepà de botifarra a barraques / Perds 1€ de
camí a casa
L’equip que s’aproximi més al resultat guanya
13. Ennumera les 9 barraques on podem comprar un
entrepà o una beguda.
Guanya l’equip que anota més barraques correctes.
14. Enumera els 29 capgrossos de Banyoles.
Guanya l’equip que anota més capgrossos correctes.

