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PRESENTACIÓ

Participa-hi publicant les teves fotos de la Festa major d'estiu
de Montesquiu amb l'etiqueta o hashtag #FMEMontesquiu22
i guanya un val de 100€ per gastar als comerços del municipi.

Un cop finalitzada la festa major, es seleccionaran les 3
imatges finalistes, es penjaran al perfil d'Instagram de
l'Ajuntament i posteriorment la guanyadora serà la que
obtingui més likes.

 

2N CONCURS D'INSTAGRAM 

PREMI 100€

Per segon any consecutiu, Montesquiu gaudirà de la Festa Major d'estiu; aquesta
vegada, sense restriccions i farcida d'activitats d'allò més engrescadores amb la
voluntat que torni a ser un veritable esclat de vida al carrer, de retrobament i de
somriures desemmascarats.

Aquesta és la millor oportunitat per reivindicar el paper de la cultura popular com
a eix de les festes majors i per unir-nos com a poble culturalment divers i inclusiu. 
 Arriba una festa oberta a les entitats i a les persones, una festa per conèixer més
bé el nostre poble, resseguint-lo a partir d'activitats, espectacles i propostes que
ompliran Montesquiu de talent i ganes de passar-ho bé.

Volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que feu possible la Festa
Major, a les persones que treballen intensament per oferir-vos aquestes
propostes i a la resta de persones que la fan possible amb la seva participació en
els actes i les seves ganes de gaudir-la al màxim.  

Animem a la ciutadania a sortir als carrers i places, a recuperar l'esperit festiu de
Montesquiu en un cap de setmana intens i ple de propostes, per a tots els gustos i
edats, per celebrar, gaudir i retrobar-nos i que totes juntes, fem que els carrers de
Montesquiu s'omplin novament de gent, de música, color i festa.  

Feu vostra la festa, gaudiu-la, feu poble i compartiu l'orgull de sentir-vos una
vegada més montesquiuencs i montesquiuenques!



Esmorzar popular
Decoració samarretes
Espai de jocs
Sardanes

Sopar food trucks
Cinema a la fresca
Sortida gegants

PLÀNOL
D'ACTIVITATS

Havaneres

Arribada correfoc

Inflables aquàtics
AquagymCaiacs

Sopar de festa major
Concerts
Paintball
Festa Holi infantil
Gelatada

Castell  de focs

Ràpel
Sortida correfoc

Recorregut
correfoc

Recorregut

gegants

Segways

Punt observació 
 correfoc i castell

Tupper sex
Recorregut històric

Zona atraccions
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DIVENDRES 22

15:30
Inflables aquàtics

20:00
Sopar amb Food Trucks 

21:30
Cinema a la fresca

18:30
Tupper sex

*Reserva prèvia

"El Rey León"

PROGRAMA
D'ACTES
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02:00 Dj Capde 

Festa holi infantil 
+ Xeringada

Ballada de gegants21:30

17:00
Sardanes

Aquagym
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22:00 Concert

Gelatada
17:30

24:00

Caiacs
10:00

*Reserva
prèvia

16:00
Ràpel 

21:00 Sopar Festa Major

10:00

DISSABTE 23

*Reserva prèvia 

Esmorzar popular
09:30

Decoració
samarretes 
infantils

10:00

*Reserva prèvia 

Font d'en Nando        

20:00 Concert 

DIUMENGE 24

11:30

16:00

Ruta amb
Segways
*Reserva prèvia 

Paintball
18:00

Havaneres
19:00

Correfoc
i castell de focs

22:00

10:00
Espai de 
jocs

Amb "La banda municipal" 

Concert
Amb "Mashup Party band" 

Amb Jofre Bardagí 

*Reserva prèvia 19:00 Recorregut
històric 



L'activitat més picant per descobrir una sexualitat
sana i divertida. Apta per a totes les edats i
orientacions sexuals. Sense venda de productes.

Cinema a la fresca

Inflables aquàtics

Imagina-t'ho: dos inflables gegants a l'aigua i un
tobogan per caure directe a la piscina... Diversió per
petits i grans! 2 torns de 90 minuts on poder-te
inscriure i gaudir de l'activitat.

18:30h

Tupper Sex

Centre cívic

Què millor que fer un mos a l'aire lliure i fer ambient
abans de començar el cinema?
Dues food trucks per triar el menjar que et vingui més
de gust. Ets més de pizza o hamburguesa?

El gran clàssic de Disney que anys enrere va
emocionar a totes les famílies, ara amb nou format i 
 una gran posada en escena per divertir i emocionar
novament a petits i grans.

15:30h Piscina municipal

20:00h Plaça Mn. Cinto Verdaguer

21:30h Plaça Mn. Cinto Verdaguer
" El Rey León"

amb food trucks

*Servei de crispetes i begudes!

DIVENDRES 22

A càrrec de la Comissió de feminisme i igualtat

*Cal inscripció prèvia, places limitades!

Sopar



Dissenya i decora la teva pròpia samarreta de Festa
Major fent ús de la imaginació i diferents materials
que se't proporcionaran! 

10:00h

Taller de decoració  de samarretes

Pèrgola
A càrrec de l'AFA del Rocal

DISSABTE 23

Espai de jocs
10:00h Pèrgola

A càrrec de l'AFA dels Putxinel·lis

Un espai de jocs i activitats pensat perquè els més
petits passin una bona estona de jocs entre amics,
amigues i família.

09:30h 
Esmorzar popular

Pèrgola

Aquest any torna a la programació la passejada amb
caiacs pel riu. Tant si et vas quedar amb ganes de
més o no vas fer l'activitat, vine a gaudir de l'entorn
natural que Montesquiu ofereix, des de l'aigua. Apte
per a totes les edats.

10:00h a 14:00h
Caiacs pel riu Ter

Font d'en Nando

*Cal portar una samarreta 

Per començar el dia amb energia, no et perdis
l'esmorzar popular  

*Activitat amb reserva prèvia, places limitades! 



Sardanes

17:00h Pèrgola
Tant si t'agrada ballar sardanes com gaudir d'una
bona audició de la cobla, vine i gaudeix de la dansa
popular catalana per excel·lència! 

Amb la Cobla Ciutat de Girona

Baixada amb ràpel 
des del campanar

16:00h Església
Et consideres una persona atrevida? Doncs aquesta
és la teva activitat! Penja't amb cordes des de dalt del
campanar i llisca per la torre fent un ràpel de més de
15 metres de desnivell! Activitat extrema només per
les persones més atrevides majors de 12 anys! 

DISSABTE 23

Concert 
amb Jofre Bardagí

20:00h El Txiringuitu
A càrrec de l'Associació de Músics de Montesquiu 
El vocalista de "Glaucs", ara amb solitari, torna a
Montesquiu per cantar les cançons del seu últim disc
"Hamburg".

Un recorregut per conèixer la història dels comerços
del nostre municipi, per recordar el Montesquiu al
qual van néixer les generacions passades i per
conèixer quins comerços ocupaven els locals buits
que hi ha en l'actualitat.  

19:00h

Recorregut històric  pels comerços  locals

Centre cívic

A càrrec d'Agustín Bravo

*Activitat amb reserva prèvia, places limitades!



Vine al sopar popular de festa major i comença a
escalfar motors pel concert que podràs veure des
de la mateixa taula, mentre acabes de sopar! 

Reserva el teu lloc i a taula hi trobaràs una magnífica
taula d'embotits i formatges i tots els ingredients per
fer-te un bon pa amb tomàquet! 
Aigua, sangria i gelat de postres inclosos.

Sopar de festa Major

21:00h Font d'en Nando

Amb productes de Montesquiu!
Infants 6€ / Adults 12€

*Activitat amb reserva prèvia 

(a partir de 12 anys)

DISSABTE 23

Concert 
amb "La Banda Municipal" 

22:00h Font d'en Nando
A càrrec de l'Associació de Músics de Montesquiu 

Concert 
amb "Mashup Party Band"

24:00h Font d'en Nando

DJ Capde
02:00h Font d'en Nando

I després dels concerts... que no pari la festa!
Dj Capde ens oferirà el seu Show musical per no
parar de ballar i saltar!

Tornen els MashUp Party Band, un grup únic i
inimitable que ens oferirà un còctel musical, agafant  
les millors parts de diversos temes arxiconeguts i
combinant-les per crear una cançó nova i única. 

El concert de versions més de casa nostra, Rock i
clàssics de la nostra generació, de Sopa de cabra
als Beatles, amb una bona mostra de talent local. 



Gaudeix de l'entorn natural de Montesquiu sobre
rodes! Una forma diferent de desplaçar-se amb
sensacions que mai has experimentat. Et
sorprendrà la seva divertida i fàcil conducció!
Persones majors de 10 anys. 

10:00h
Ruta amb segways

Parc de la Deixalleria

Arriba la festa més acolorida de l'estiu! Prepara't per
tenyir-te de colors al so de la música i després
participa en la gran xeringada per remullar la festa.
Comença de blanc i acaba de mil i un colors! 

16:00h
Festa holi infantil i xeringada de colors

Font d'en Nando

DIUMENGE 24

Tens ganes de moure't com un peix dins l'aigua?
Gaudeix d'una sessió d'aquagym i tonifica el cos!

11:30h 
Aquagym

Piscina municipal

*Gratuït amb entrada o abonament a la piscina

17:30h 
Gelatada

Font d'en Nando

*Activitat amb reserva prèvia, places limitades! 

I per acabar l'activitat infantil, un gelat refrescant per
petits i grans! Fes passar la calor amb bona
companyia! 



Si t'agrada l'emoció i busques una activitat on
descarregar adrenalina, vine a la font d'en Nando, on
podràs rivalitzar amb els teus amics i demostrar que
ningú té més punteria que tu. Majors de 14 anys. 

18:00h
Paintball

Font d'En Nando

Si ets dels més valents, acompanya als diables
Rocadepena d'Alpens i als músics Ges & Bisaura
Fusion, durant el seu recorregut pels carrers de
Montesquiu (veure mapa). 

O si prefereixes veure-ho des de la distància,
espera'ls còmodament al parc de la Deixalleria, on
podràs veure el seu espectacle final i un petit castell
de focs per finalitzar la Festa Major d'estiu!

22:00h
Correfoc i castell de focs

Inici recorregut: Església

19:00h

Concert d'havaneres  
amb "Els pescadors de l'Escala"

Font dels Tells
Gaudeix d'un concert amb un dels grups d'Havaneres
més coneguts; amb ells, gaudirem d'un gran repertori
de cançons de la nostra terra i assaborirem la
jornada amb Rom cremat per a tothom.

21:30h

Ballada de gegants

Sortida Pl. Jacint Verdaguer
Petita cercavila pels carrers de Montesquiu, amb
música i gresca per donar pas als diables del
correfoc. No oblidis de penjar la teva banderola dels
gegants als balcons durant tota la Festa Major!

A càrrec de la Colla gegantera Montesquiu

Lloc d'observació: parc deixalleria 

*Activitat amb reserva prèvia, places limitades! 

DIUMENGE 24



RESERVA I
INSCRIPCIONS

PAINTBALL  Activitat per majors de 14 anys. Cada reserva és
individual. L'activitat es durà a terme en grups de 4 o 6 persones, pots
fer el teu equip amb amics o família o venir sola per formar un nou
equip. 

BAIXADA AMB RÀPEL  Activitat per majors de 12 anys. Torns de 5
persones cada 15 minuts. 

INFLABLES    Cal fer una reserva en un dels dos torns disponibles per
cada una de les persones assistents i acompanyants (adults i infants).
La durada de cada torn és d'una hora i trenta minuts i, un cop passat el
temps, caldrà sortir del recinte de la piscina i deixar pas al següent
grup. La piscina estarà reservada exclusivament per l'activitat.  
Torns de 15:30 a 17:00  i  de 17:00 a 18:30. Els menors de 14 anys, han
d'anar acompanyats d'una persona adulta responsable.

CAIACS  La reserva s'ha de realitzar pel caiac complet indicant les
dades de tots els participants; els caiacs poden ser dobles o triples en
cas que un dels participants sigui un infant menor de 8 anys.  Els
menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Torns de 30
minuts entre les 10:00h i les 14:00h.

SOPAR DISSABTE 24  Cada persona ha de fer una reserva indicant
si és menor o major de 12 anys. Els tiquets es pagaran al mateix
moment del sopar.

A F A
P U T X I N E L · L I S

RUTA AMB SEGWAYS  Activitat per majors de 10 anys. Cada
reserva és individual per utilitzar un segway. 

ENTITATS ORGANITZADORES 

RESERVA 
I INSCRIPCIONS

calendly.com/ajmontesquiu

La majoria d'activitats no necessiten reserva prèvia, però n'hi ha que
per la seva preparació i desenvolupament requereixen ser
reservades per evitar cues I controlar aforaments

whatsapp 648.09.16.11 93.852.91.00


