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Dissabte 22 d’ agost

A les 24 h  i a l’hort de la rectoria

CCONCERT grup de versions

Pop’N’Roll
Cover Band +  DJ

Festa Major...
CONCURS FOTOGRAFIA
Busquem fotografies del teu raconet 

més “especial” de Montferri
II CONCURS FOTOGRÀFIC DE MONTFERRI

Pots formalitzar la teva inscripció, enviant un correu
electrònic a aj.montferri@altanet.org 

amb el teu nom complert.
El termini per la presentació de les fotografies finalitza el dia 

20 d’agost i l’entrega de premis tindrà lloc durant la Festa Major.

*Consulta les bases del concurs a www.ajuntamentmontferri.cat

de 10 a 13 h.al Local de joves
Taller infantil / juvenil LABORATORI VISUAL
Cal inscripció prèvia!!

A les 18 h. al Local de joves Taller infantil / juvenil 
DECORACIÓ DE MASCARETES 
Cal inscripció prèvia!!

A les 22 h

CORREFOC pels carrers del poble
a càrrec de DIMONIS DE MONTBLANC
Inici del correfoc a l’Av. de Tarragona

Diumenge 23 d’ agost

A les 14 h.  a l’hort de la rectoria

VERMUT POPULAR
de 17 a 20 h. Al Local de joves
Taller infantil / juvenil LABORATORI VISUAL
Cal inscripció prèvia!!

12.30 h. pels carrers del poble
tradicional PA BENEÏT acompanyat 
per la mitja cobla PUNT DE MALURA
Seguidament a l’església MISSA SOLEMNE
en honor al nostre patró Sant Bartomeu.

A les 21.30 h. a l’hort de la Rectoria 

SOPAR FI DE FESTA
Catering “La Canal”

Podeu apuntar-vos al sopar a l’Ajuntament en horari 
de secretaria fins el dia 17/08

A continuació lliurament de premis dels 
diferents concursos celebrats durant la Festa Major

Tot seguit, a l’hort de la Rectoria

PERFORMANCE VISUAL
Preparada pels nens i nenes del poble que ens la
mostraran amb moltes ganes i il.lusió.

I per acabar

FOCS FI DE FESTA MAJOR
(Patrocina: LES FECUES)

L’Ajuntament
informa

Degut a la situació excepcional que estem vivint 
enguany respecte a la pandèmia del COVID19, 
L’Ajuntament de Montferri es reserva el dret de 
modificar, anular o suspendre qualsevol acte de la Festa
Major, seguirem estrictament i en tot moment les ordres de
les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya.

El nostre desitg és que poguem celebrar tots els actes amb
tota la normalitat, tot i mantenint sempre les mesures de
seguretat que tots ja coneixem, com son l’ús correcte de les
mascaretes, rentat freqüent de mans i sobretot molt de 
sentit comú.

AVÍS. No oblideu penjar la 
bandera GROGA del poble al balcó

AVÍS. La temàtica de la festa 
d’enguany és el MÓN FANTÀSTIC

AVÍS. Es recomana durant la Festa
Major no aparcar dins del poble
sinó en zones habilitades com 

per exemple el descampat 
del Carrer dels Camps.

Ajuntament

Montferri
Us desitja

Bona Festa Major
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Dijous 20 d’ agost
Dissabte 25 de juliol

Divendres 14 d’ agost
Al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat

TTRADICIONAL FESTA DE SANTA MARIA
A les 19.30 h. Missa. Aforament limitat

21.00 h. Concert a l’espai exterior a càrrec de
Marina Tuset Quartet i sopar de motxila.

Diumenge 16 d’ agost

De 17 a 20 h. Al local de joves
TALLER DE CISTELLERIA
Per a totes les edats. Cal inscripció prèvia!!

Dimecres 19 d’ agost
De 17 a 20 h. Al local de joves
Taller infantil / juvenil LABORATORI VISUAL
Cal inscripció prèvia!!

Dimarts 11 d’ agost
Al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat

NIT D’ESTELS DE SANT LLORENÇ
Activitat guiada amb telescopi per ALEXANDRE BONANIT

Quedarem a les 20.30 h. a l’esglèsia de Sant Bartomeu
per pujar al Santuari on soparem de motxilla

i observarem les estrelles.

i per la Festa Major...
Adorna el teu balcó

T’agradaria col.laborar en la decoració
del poble per la Festa major?

Doncs no ho pensis més, decora el teu balcó i participa!!
La temàtica de concurs és el MÓN FANTÀSTIC
i la participació és oberta a tot tipus de balcons.
Caldrà comunicar a l’ajuntament la participació

El termini per participar-hi, finalitza el dia 20 d’agost.
*Consulta les bases del concurs www.ajuntamentmontferri.cat

Lliurament de premis durant la Festa Major

Salutació
A les 22h. i a l’hort de la rectoria

JOCS DE NIT
Cal inscripció prèvia!!

De 10 a 13 h. Al local de joves
Taller infantil / juvenil LABORATORI VISUAL
Cal inscripció prèvia!!

A les 20 h. A LA PLAÇA DEL GAIÀ

Degustació amb 
Cervesa les Clandestines 

i Cava Vives Ambròs

A les 23 h. A L’HORT DE LA RECTORIA

CINEMA A LA FRESCA
amb la pel.licula CANTA
Enguant porta’t la teva cadira!!

Divendres 21 d’ agost
De 11 a 13 h A la plaça del Gaià

GUERRA D’AIGUA DE COLORS
Vine vestit de blanc a remullar-te en una guerra 
d’aigua ben colorida

Tot seguit...
i a la mateixa plaça del Gaià

FESTA DE L’ESCUMA

I a les 14.30 davant de l’Ajuntament

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Brindarem amb cava i llimonada pels més petits.
No us ho perdeu hi haurà alguna sorpresa més!!

A les 18 h. ALS GRONXADORS

CONCURS DE DIBUIX

A les 21 h. A LA PLAÇA DR. VIVES

REPIC DE CAMPANES
A les 23 h. A L’HORT DE LA RECTORIA

CONCERT a càrrec de
KLAM
Banda Versions 
& Orquestra

Festa Major Montferri’20

+

Montferriencs i Montferrienques, us presento
el ventall d’activitats que s’han organitzat per
aquest estiu al nostre poble.

La situació excepcional generada pel 
COVID-19 no ens ha deixat massa marge
per poder-ho fer d’una altre manera, però
estic segur que res ni ningú ens treurà les
ganes de passar-ho bé i d’oblidar, encara que
sigui per uns moments, el que ens ha tocat
viure els darrers mesos.

Estic segur, però, que tot això passarà i aviat
podrem tornar a riure, ballar i gaudir com
estem acostumats a fer-ho, tots junts.

Moltíssimes gràcies a tothom per fer-ho 
possible!

José Ruiz Marín
Alcalde de Montferri
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