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Després de l'anul·lació de la festa major d'hivern a causa de la covid 19, arriba la
festa major d'estiu davant la incertesa de què passarà en els propers mesos i de
com arribarem a la festa major d'hivern d'enguany. Des de l'Ajuntament, la
comissió de festes i les diverses associacions del poble, hem preparat un
programa d'actes molt complet que esperem que us animi a participar i serveixi de
punt de trobada de tots els veïns i veïnes de Montesquiu.

Seran uns dies de retrobament, de participació i alegria, però també seran uns dies
en els que s'haurà de respectar algunes restriccions i mesures de precaució
establertes per cada un dels actes pel bé comú.

El programa que us presentem posa a disposició dels montesquiuencs i
montesquiuenques un seguit de propostes en els quals la vostra presència i el
desig de passar-ho bé serà el principal factor d'èxit. Us animem doncs, a gaudir de
les activitats programades de manera participativa, compartint amb la família i les
amistats els espais i els moments que ens ofereix el nou format de festa major
d'estiu, amb responsabilitat i respecte. 

Si aquests moments i la nostra imaginació aconsegueixen fer-nos oblidar, encara
que sigui per una curta estona, els mesos viscuts, benvinguda sigui la festa major.

Aprofitem aquestes línies per agrair la bona feina de la Comissió de Festes, de les
Associacions i de tota la gent que col·labora en l'organització i el desenvolupament
de la festa; només amb la seva implicació i el seu esforç desinteressat,
aconseguirem de nou, una festa major per recordar.

Equip de govern

Comissió festes
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PRESENTACIÓ

Per la seguretat de tothom la mascareta serà obligatòria a tots els actes a partir
dels 6 anys i inclosos els actes a l'aire lliure.   Només es podrà treure durant el
moment de menjar o beure i sempre i quan sigui a l'exterior i les persones estiguin
assegudes a les zones habilitades per fer-ho. 

Si hi ha noves mesures epidemiològiques, els actes s'adaptaran o s'anul·laran
seguint la nova normativa.
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SEGURA



Montesquiu activa't
Espai de jocs
Bicicletada
Gelatada
Hall scape
Tarda de versions

Portes obertes ràdio
Mostra radioaficionats
Campionat dards
Sopar festa major
Concert MushUp Party Band 
Xeringada - festa escuma

Demostració hoquei escoleta 

Sopar food trucks
Cinema a la fresca
Ballada de gegants

PLÀNOL

D'ACTIVIT
ATS

Glòbus aerostàtic 
Havaneres

Correfoc

Inflables aquàtics
Aquagym

Caiacs

Castell  de focs
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17:30
Montesquiu
activa't 

16:00
Inflables 
aquàtics

20:00
Sopar Food Trucks 

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

22:00
Cinema a la fresca

Plaça Mn. Cinto Verdaguer
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PROGRAMA

D'ACTES

Pèrgola



              Globus 
aerostàtic

Partit 
d'hoquei 

09:00

10:00

Ballada gegants 11:00

Aquagym12:00

Xeringada i festa de l'escuma

16:00

Camp futbol

Plaça Mn Cinto Verdaguer

Piscina municipal

Plaça de la República

Tarda de versions  19:00
Amb la Banda Municipal
Pèrgola

Final de festa amb correfoc22:00

La Fonda

Espai de 
jocs

12:00 Gelatada  

Caiacs Bici-
cletada

09:00 Portes obertes ràdio i mostra
radioaficionats

10:00

16:00
Torneig dards
per parelles17:00 Hall Scape 

Pèrgola

19:00
Havaneres amb el grup Norai
Font dels Tells

21:00
Sopar Festa Major

Plaça República        

22:30 Concert de festa major

Plaça República 

Font d'en 
Nando

10:00
10:30

amb el grup Mushup Party Band
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DISSABTE 24 DIUMENGE 25

Plaça República       *durant tot el matí

*reserva
prèvia

*reserva prèvia 

Zona de la deixalleria

Pèrgola
Pèrgola

Pèrgola

09:00

Portes 
obertes 
Ràdio  

Plaça
República

*reserva 
  prèvia

11:00
Torneig
dards
individual

La Fonda

*inscripcions fins
dijous 22 de juliol

*inscrip-
cions fins
22 de juliol

estàtic i castell de focs

*inscripcions fins
dimecres 21 de juliol
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Et fa mal tot? Comença per millorar la postura del
cos! Aprendràs exercicis fàcils però molt efectius per
aconseguir-ho! Estiraments, tonificació,
mobilitzacions articulars i exercicis de propiocepció! 

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! Gratuït amb entrada o abonament de
la piscina. Aforament limitat! 

17:30h

Montesquiu activa't

Pèrgola

Pizzes, creps saldes, dolces i begudes... Què millor
que fer un mos a l'aire lliure i fer ambient abans de
començar el cinema?

Vine a veure de la segona entrega de la trilogia
Bèsties fantàstiques; la desena pel·lícula de la
franquícia sobre el món màgic que començà amb la
sèrie Harry Potter i amb guió de J.K. Rowling.
 
L'argument segueix les aventures de Newt
Scamander i Albus Dumbledore en el seu intent per
derrotar el mag fosc Gellert Grindelwald.

16:00h Piscina municipal

20:00h

Sopar a la fresca 

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

21:45h Plaça Mn. Cinto Verdaguer

Bèsties fantàstiques i els crims de Grinderwald

amb food trucks

*Amb servei de crispetes i begudes!
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T'agradaria veure un estudi de ràdio per dins o ser
locutor per un instant? Anima't i vine a visitar la ràdio
municipal durant la jornada de portes obertes i
sigues tant protagonista com vulguis!

09:00 durant tot el matí

Portes obertes ràdio Montesquiu

Ràdio municipal

Sempre has pensat que el riu Ter al pas per
Montesquiu és ideal per navegar-hi? Ara tens
l'oportunitat de fer-ho realitat!
Activitat familiar per totes les edats; menors de 14
anys acompanyats. Torns de 30 minuts amb
monitoratge durant l'activitat.  
Activitat condicionada a l'estat del riu.

10:00h a 14:00h

Caiacs pel riu Ter

Font d'en Nando

Bici, patinet, patins, o el que vulguis... Tot s'hi val per
gaudir d'una ruta per Montesquiu amb companyia de
tothom! L'activitat inclou un circuit final sobre rodes a
la pèrgola!

10:00h

Bicicletada

Pèrgola

*Places limitades, reserva ja la teva plaça!

A càrrec de l'AFA del Rocal

Gaudeix veient una mostra de diferents equips de
recepció i senyal de ràdio, on es durà a terme
l'activació a la xarxa de la festa major d'estiu de
Montesquiu.

Mostra radioaficionats

10:00h Plaça de la República

a càrrec del ràdio club Bisaura

DISSABTE 24



Activitat per joves i adults. Inscriu-te amb la família o
el teu grup d'amics i prepara't per endinsar-te al far
west i passar una estona d'allò més divertida amb el
millor hall escape col·laboratiu de la comarca, el BIG
FAIF! 

És molt similar a un room escape, però en aquesta
modalitat el propòsit no és escapar d’una habitació,
sinó que tu, el teu grup i tots els altres grups heu
d’aconseguir un objectiu final que només
aconseguireu amb l'ajuda de tots els participants!

Espai de jocs

10:30h Pèrgola

A càrrec de l'AFA dels Putxinel·lis

I per acabar el matí, un gelat refrescant per petits i
grans! Ets més de maduixa o llima? Fes passar la
calor amb bona companyia! 

Gelatada

12:00h Pèrgola

Tant si vols demostrar que a Montesquiu no hi ha
ningú que jugui millor als dards que tu o vols passar
una bona estona mentre intentes encertar un sol
dard a la diana; aquest és el teu moment!  

El torneig individual és a les 10h del matí i el de
parelles a les 16:00h de la tarda. Durant els tornejos
hi haurà servei de begudes i entrepans.

Torneig de dards individual i per parelles

11:00h i Fonda (Pl. República)

A càrrec del Club de dards Montesquiu

Hall escape  

17:00h Pèrgola

24

*Inscripcions fins el dijous 22 de juliol  

*Activitat amb reserva prèvia fins el dimecres 21 de juliol

16:00h

Un espai de jocs i activitats pensat per a que els més
petits de casa passin una bona estona de jocs entre
amics.



Plaça dels Tells

Vine a sopar en companyia a la plaça i comença a
escalfar motors pel concert que podràs veure des
de la mateixa taula! 

Reserva el teu lloc amb amics o familiars i allà 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.

L'acte central de la nit del dissabte, arriba amb els
MashUpParty Band, un grup únic i inimitable que
ens oferirà un còctel musical, un "mashup", que
consisteix a agafar les millors parts de diversos
temes arxiconeguts i combinar-les per crear una
cançó nova, única i sorprenent.

La connexió amb el públic serà immediata, i
convertirà el mashup en una festa total!

Gaudeix d'un concert amb el grup d'Havaneres per
excel·lència de Palamós; amb ells gaudirem d'un
gran repertori de cançons de la nostra terra i
cançons marineres distribuïdes en dues parts de 45
minuts.

Assaborirem la jornada amb un bon Rom cremat per
tots els assitents!

Cantada d'havaneres

19:00h

amb el grup Norai

Sopar de festa Major

21:00h Plaça de la República

Amb productes de Montesquiu!
Infants 6€ / Adults 10€

Concert de Festa Major

22:30h Plaça de la República

Amb Mashup Party band
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*Amb servei de begudes

*Activitat amb reserva prèvia 

(a partir de 12 anys)



Sempre has somiat en veure el teu poble a vista
d'ocell? Doncs ara és el moment!

El globus captiu és un tastet del que pot oferir un
globus aerostàtic, ja que està lligat amb cordes a
terra i s'enlaira una alçada aproximada de 20m
depenent del vent que bufi al moment. Un cop a dalt,
podràs contemplar el nostre magnífic entorn.
Activitat recomanada per a totes les edats. 

09:00h a 10:30h

Globus aerostàtic captiu

Camp de futbol

Vine a animar als nostres joves esportistes en
aquest partit de demostració on el més important
no és guanyar, si no passar-ho bé!

10:00h 

Partit de demostració d'hoquei

Pavelló

A càrrec de l'escoleta del club Patí Montesquiu

Vine a veure la ballada dels nostres gegants i
gaudeix amb en Roc i la Núria d'un espectacle
estàtic amb tota l'alegria i música de sempre. No
t'oblidis de recollir el teu domàs als comerços del
poble per engalanar la façana durant la Festa Major
amb la seva imatge!

11:00h

Ballada de gegants

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

A càrrec de la colla gegantera Montesquiu

DIUMENGE 25

T'agradaria veure un estudi de ràdio per dins o ser
locutor per un instant? Anima't i vine a visitar la ràdio
municipal en la jornada de portes obertes i sigues
tant protagonista com vulguis!

09:00h i durant tot el matí

Portes obertes ràdio Montesquiu

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

12:00h 

Aquagym

Piscina municipal

Per fer passar la calor, participa d'una activitat
refrescant i divertida amb els amics! 

I si tens ganes de més, gaudeix colgat d'escuma i
diverteix-te com mai amb bona companyia. No
oblidis la roba de bany! 

16:00h

Xeringada i Festa de l'escuma

Plaça de la República

Vols gaudir d'un concert de versions en molt bona
companyia? Dels Beatles a Sopa de Cabra. Rock i
clàssics de la nostra generació. 

Un espectacle amb una bona mostra de talent local. 

19:00h

Tarda de versions

Pèrgola

Acomiada't de la Festa Major d'estiu gaudint d'un
magnífic espectacle de focs! 

Primer podràs contemplar correfoc estàtic que els
diables "foc i ganxo" han preparat i llavors amb un
castell de focs artificials que podrem gaudir des de
l'esplanada de la "deixalleria"

22:00h

Final de festa amb correfoc estàtic
i castell de focs

Zona de la deixalleria

A càrrec de l'associació de Músics de
Montesquiu i el grup la Banda Municipal

*Gratuït amb entrada o abonament a la piscina



www.calendly.com/ajmontesquiu

Campionat de dards   Inscripcions obertes fins dijous 22 de juliol, contactant directament
amb el club de dards Montesquiu als telèfons 634.82.59.44  /  618.74.44.69  /  696.22.95.19 

Globus aerostàtic captiu   L'activitat dura breus minuts, i poden pujar-hi alhora entre dues
i tres persones depenent del pes del grup. 

RESERVA I

INSCRIPCIONS
La majoria d'activitats no necessiten reserva prèvia, però n'hi ha 5 que per la seva
preparació i desenvolupament requereixen ser reservades per evitar cues, controlar
aforaments i garantir les mesures de prevenció de la covid-19. 

Hall escape    Es pot reservar fins el dia 21 de juliol. Els menors de 14 anys poden assistir-hi
com a acompanyants. 

Caiacs  La reserva s'ha de realitzar pel caiac complet indicant les dades de tots els
participants; els caiacs poden ser dobles o triples amb un menor de 8 anys i els menors de
14 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Torns de 30 minuts.

Sopar festa major dissabte 24 Es pot reservar fins a acabar les places d'aforament. La
reserva s'ha de fer per taules d'un màxim de 10 persones. Si s'afegeix algun comensal a la
reserva inicial, cal que aquest ens ho indiqui en el mateix moment de la reserva.

ENTITATS

ORGANITZADORES
A FA

PUTX I N E L · L I S

whatsapp al núm.  648.09.16.11trucant al 93.852.91.00


