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Quart 
Del 7 al 16 de juliol

Palol d’Onyar 
Del 26 al 30 de juliol

St. Mateu de Montnegre 
 5 d ’agost

La Creueta 
 12 i 13 d ’agost 

Durant els dies de la Festa Major de 
Quart , és a dir , de divendres 7 fins 
el diumenge 16 de juliol , l ’entrada 

al Museu de Quart és gratuïta.



Aquest programa que teniu ara a les mans, i la 
Festa mateixa, no hagués estat  possible sense la 
participació i la col•laboració de moltes perso -
nes . Totes elles mereixen el nostre reconeixement 
més sincer. Al capdavant, la Comissió de Festes i 
tots els seus integrants , que porten el pes prin-
cipal i fan que tot estigui a punt, però també la 
resta d ’entitats del municipi que col•laboren amb 
ganes.  A tots ells els felicitem i els donem les 
gràcies més sinceres. I a la brigada municipal i al 
personal de l ’Ajuntament , sense els quals la festa 
tampoc tiraria endavant. També als anunciants i 
patrocinadors i a tota la resta de col·laboradors 
i ajudants , gràcies de debò.  

L ’any passat varem tenir una festa exitosa i en-
guany ens hem proposat millorar-la. Les ganes 
hi són, la programació està feta, però només serà 
possible si tots i cadascun de vosaltres , veïns i 
veïnes de Quart , també hi aporteu el més necessa-
ri , el que més ens agrada : la vostra presència i 
participació. És la festa de tots , la celebració 
de tot un poble. Gràcies , doncs , i que tinguem una 
molt bona Festa Major!

Ajuntament de Quart



Grup de 
teatre 
Quart i 
Acció

I la Coral Santa Margarida de Quart i Llambilles



Ctra. Sant Feliu, Km. 3,8 - 17242 QUART (Girona)
Tel. 972 469 269 - Fax 972 468 779

www.apindec.com - info@apindec.com

00333

Leading Transglutaminase Solutions

www.miquelruiz.com

T  972 469 566

Interiorisme

Fusteria

Mobiliari de cuina 

Portes

Armaris

Banys
Parquets



disssabte 8 de juliol

Fira d’entitats i
Presentació de capgrossos

Aparcament Local Social
19h. Amb  iQuartFM  

realitzant entrevistes

Masterclass de Zumba
20 :30h. Aparcament Local Social

Gimcana del Terror
22h.Bosc de Can Ferriol 

Fun Party
23h. Aparcament pavelló municipal

OrQueSTrA MArIBeL
AnIMAL DJS

Novetat !

Novet
at !



diumenge 9 de juliol
XXXIV Marxa popular
Hi haurà esmorzar pels participants.
Col ·labora Associació excursionista de Quart
recorregut 12km.
Inici :8h Inscripcions:7 :30h. Preu 8€
Sortida i arribada al pavelló de Quart

Música infantil amb Pot petit:  
espectacle Rialles
18h. Gimnàs CeIP Santa Margarida

Havaneres amb Les Anxovetes
19h. Aparcament pavelló municipal 

Fideuà popular gratis +60 anys
20 :30h.Pels empadronats al municipi
Presentació candidatures Hereu i Pubilla
Cal recollir els tiquets a l ’Ajutament abans 
del dimecres 6 de juliol.
Per la resta el preu serà de 15€-

Ball amb David Casas 
21 :45h . Aparcament pavelló municipal

Regal a totes les inscrip
cions!

Novet
at !

Novet
at !





 Cinema a la fresca:¡Canta! 
 
 Crispetes pels nens i
 nenes , Porta’t la cadira! 
 22h. Aparcament pavelló
 municipal.

dimecres 12 de juliol



Teatre a càrrec de Quart-i-Acció
“Conte Contat...”

Contes políticament correctes per “adults”
(espectacle per tots els públics)

21h.-Local Social de Quart

Festa Nit Jove
Holi  festival i

 Festa de l’escuma 
(amb DJ)

23h. Aparcament pavelló municipal

dijous 13 de juliol

Novet
at !

Novetat !

Tarda del firarire
Puja a les atraccions per 1€



divendres 14 de juliol
Concurs de pintura i ceràmica infantil 
10h. Pavelló escola Santa Margarida.

Holi Festival Infantil
De 18 a 19 :30h. a l ’entrada de Quart , parcel·la 
de ctra. de Girona i el principi del carrer 
raval.
-Cal venir vestit de blanc!
-S ’aconsella portar ulleres
-Per la guerra d ’aigua podeu portar els 
estris que cregueu oportuns (globus, 
pistoles d ’aigua, . . . ) 

Correbars
20h. Inscripció i photocall al bar GI-GI
20 :30h. Inici 
ruta: GI-GI , Quart de Dolç , L ’Atuell , nou de 
Quart , Ca l ’Àngel , Bar la Bòbila, final a la 
barra de la Comissió de Festes de Quart.
es pot venir disfressat
Preu: 9€  Inclou 6 cerveses i entrepà a la 
barra de la comissió de festes . extres 1€
Música i animació a càrrec de B13 eSTuDI i 
Tambòrians

III Concert de Frankfurts i Gintònics
22 :30h. 3€ (Frankfurt+Gintònic) 
Aparcament pavelló municipal

Actuacions de :
ALBerCOCKS+
Celtic DJ





dissabte 15 de juliol

VI Bicicletada popular Quart
Inscripcions  a les 8 :30h. sortida a les 
9h. Preu 2€. Hi haurà un detall per a 
tothom que assisteixi.
Organitza: Quart de Volta. 
Local Social de Quart

Partit  Pares VS Fills Futbol Sala
11h.  Al cantó del parc 
infantil de la tirolina 

Concurs Local de Butifarra
Inscripcions al Bar Gi-Gi Preu: 8€
Horari :  16h. Bar Gi-Gi .
Organitza: Bar Gi-Gi .

Espectacle infantil:  
La familia Guirigall
18h.Pista coberta escola Santa Margarida



Partit Veterans de Quart
19h. Camp de futbol Gaudenci Sellés 

Organitza: unió esportiva Quart.

Castells a càrrec dels Marrecs de Salt 
i Taller pràctic

19h. Aparcament pavelló municipal

Sopar LowCost
FR ANKFURT O BUTI 

+  CERVESA O REFRESC 
3€

Concert 
23 :30h. Aparcament pavelló municipal 

BÚHOS 
TAPeO SOunD SYSTeM



diumenge 16 de juliol

Taller  de Tattoos infantils
Taller de Bombolles
11:30h. Zona barbacoes Quart

Missa amb ofici
Amb la Cobla La Principal de Porqueres 
i la Coral Sta. Margarida de Quart i 
Llambilles.
10h. església Santa Margarida de Quart

Ball de 3 sardanes 
10 :45h . Aparcament de l ’església.
Amb la Cobla la principal de Porqueres

Actuació infantil
17h. Gimnàs de l ’escola Santa Margarida
amb el Grup  rikus i  l ’espectacle : 
A dalt de la muntanya 

Festa de l’escuma infantil
18h. Pista de l ’escola Santa Margarida 



Exhibició de ball de “El Doll“
19h. Pavelló municipal

Parrillada Argentina +60 anys gratuïta*
20h. Aparcament municipal.

elecció de l ’Hereu i la Pubilla*
*Per la gent empadronada a Quart , cal 

recollir el tiquet a l ’Ajuntament abans del 
dimecres 6 de juliol.

Per la resta el preu serà de 15€.

Ball amb Km 100
21h. Aparcament  pavelló municipal

Avinguda Sant Francesc, 11
17001 Girona
972 9091 31 info@espaiiviure.com



SISTEMA D'INFORMACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Genesys

   Grupo AL

www.audifilm.com
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* No nos responsabilizamos
de las capas de diseño que queden

en el documento.

ZONA DE CORTE

Gestió Integral  de
Serveis a Comunitats.

T  972 46 98 77  
M 687 64 31 29
F  972 46 80 41

www.gestquart.cat
info@gestquart.cat



Delegació Gironès, La Selva - Pla de l’estany: Carrer Astúries, 9 · 17003 GIRONA ·  
T. +34 972 20 20 78 · F. +34 972 22 44 51 · administracio@prodaisa.com

Delegació Garrotxa, Alt Empordà: Carrer Cistella, 1 · 17744 NAVATA · adminemporda@prodaisa.com

Solucions per a la gestió dels serveis



Exposició al Museu de la 
Terrissa de Quart

Horari: 
Dissabtes de 10:30h a 14h. i de 16.30 a 20:00h

Diumenges i festius de 10:00h a 14:00h



Com cada any arriba la festa major a la nostra petita 
població , Palol d ’Onyar. A partir del diumenge 23 
de juliol encetem una setmana plena d ’activitats i 
competicions que pretenen portar gresca i diversió a 
tots els veïns del municipi . 
Aquesta ja serà la tercera edició de les Olimpíades 
Populars que presenten moltes sorpreses i modificacions 
per fer-les un espectacle millor.
Per qui encara no estigui familiaritzat amb aquesta 
competició , les Olimpíades Populars consisteixen en la 
divisió de tots els participants a les festes majors de 
Palol d ’Onyar  en dos equips i , durant el transcurs de 
les festes , van competint en diverses proves. 
Finalment un comitè decideix l ’equip guanyador en 
base a diferents ítems com: les persones guanyadores 
de les proves , originalitat en la vestimenta, decoració 
de cases i petits detalls que fan enriquir el nostre 
poble.
Esperem la vostra col•laboració!
Joventut Palol d ’Onyar i Comissió de Festes de Palol 
d ’Onyar

Les activitats que es presenten en el 
següent programa poden ser modificades per 

l ’organització

Diumenge 23
18 :00 - Inauguració III Olimpíades Populars 
de Palol d ’Onyar: repartiment d ’equips i 
berenar sopar
ubicació : Pista Poliesportiva de Palol 
d ’Onyar

Dilluns 24
17 :30 Bicicletada infantil
21 :00 - Bicicletada nocturna (es requereix un 
nivell mitjà per poder realitzar la prova)
ubicació : Pista Poliesportiva de Palol 
d ’Onyar

Programació Palol d’Onyar



Dimarts 25
10:30 - Jocs populars
ubicació : Pista Poliesportiva de Palol 
d ’Onyar
18 :00 – Futbol infantil
19 :00 – Futbol femení adult
20 :00 – Futbol masculí adult
ubicació : Camp municipal de futbol a Quart

Dimecres 26
17 :30 – Petanca infantil
19 :00 – Petanca femení
20 :30 – Petanca masculina 
ubicació : Pista Poliesportiva de Palol 
d ’Onyar

Dijous 27
17 :30 : Gimcana 
ubicació : Pista Poliesportiva de Palol 
d ’Onyar

Divendres 28
22 :00 – Sopar Popular
00 :00 – Ball amenitzat per Km 100 + 
discomòbil 
ubicació : Carpa Festa Major



Dissabte 29
10:00 – Concurs de botifarra
ubicació : Carpa Festa Major

11:00 – Jocs d ’aigua
ubicació : Carpa Festa Major

16 :00 – Tallers infantils
ubicació : Carpa Festa Major

18 :00 – Cursa d ’obstacles
ubicació : Polígon industrial Palol d ’Onyar

23 :30 – Ball amenitzat per The Blackiss i 
Toni Cayena 

ubicació : Carpa Festa Major

Diumenge 30
9 :00 – Xocolatada popular

12 :00 – Gran cucanya
13 :30 – “Masterchef” Palol

17 :00 – Teatre infantil
19 :30 – Zumba Masterclass

22 :30 – Acte de colenda de les III Olimpíades 
Populars

ubicació : Carpa Festa Major



La Creueta

Dissabte 12 d ’agost
22h. SOPAr TrOBADA D ’AMICS De LA 
CreueTA
00h. Ball 

Diumenge 13 d ’agost
12.15h. missa a l ’església de Sant 
Sadurní de Palol d ’Onyar
13h. Sardanes davant l ’església. 

L ’Ajuntament de Quart agraeix molt a 
tota l ’Associació de veïns que de manera 
desinteressada però amb moltes ganes 
i il ·lusió fan possible cada any que 
aquest nucli urbà tingui una gran festa 
coincidint amb la revetlla de Sant Joan.

Dissabte 5 d ’agost
17h. Missa de Festa Major
Posteriorment Berenar Sopar 
seguidament ball amb discomòbil.

La comissió de festes de Sant Mateu de 
Montnegre  es reserva el dret de modificar 
o anul·lar qualsevol activitat programada 
durant la realització de la Festa Major.

St. Mateu de Montnegre

Habitatges Barceló



Crta. Girona C-250 Km. 5
17242 Quart (Girona)

Tel. 972 468 999 - Fax. 972 469 717








