


TORNEM A FER FESTA!
Benvolguts/des,

Tenim la Festa Major a punt! Després de dos anys amb restriccions i sense 
poder gaudir-la en plenitud, enguany, per fi, podrem trobar-nos altra vegada 
a la Festa Major de Quart!

Podrem ser-hi amb els nostres amics i familiars, veïns i veïnes, 
per  gaudir  plegats de totes les activitats que s’han organitzat. La vostra 
participació és imprescindible perquè la Festa Major sigui de debò la festa 
gran de tot el municipi.

En el programa hi descobrireu detallats tots els actes previstos, i a més a 
més, per primera vegada, al llarg de tot el cap de setmana s’hi instal·laran 
diverses  food-trucks  gràcies a les quals cada vespre podreu  gaudir  de la 
festa d’una altra manera.

Una altra de les novetats serà el cap de setmana previ que dedicarem a les 
entitats esportives del municipi. Amb l’objectiu que les conegueu i s’apropin 
a vosaltres, cada entitat ha organitzat alguna activitat en la qual podreu 
participar. Us animem també a què en formeu part!

També hem repetit algunes de les activitats que més van agradar l’any 
passat, com, per exemple, els Inflables Extreme  Race. Vine a saltar en 
família en un inflable gegant amb elements d’aigua!

Tornen també les atraccions infantils, i celebrarem en germanor el sopar 
dels avis i de les àvies, que tant estimem.

L’aposta musical és també variada i atractiva, tenint en compte sempre el 
públic infantil.

Des de l’Ajuntament de Quart volem agrair l’esforç de totes les persones i 
entitats que desinteressadament participen i fan possible l’organització de 
la Festa. No és gens senzill i requereix la conjunció de moltes voluntats. El 
millor agraïment que els podem oferir és que puguin comptar amb una bona 
acollida, que fem nostre la Festa.

Així doncs, us desitgem a tots, veïns i veïnes, una bona Festa Major.
Us hi esperem, trobem-nos a la Festa Major de Quart!

Carles Gutiérrez Medina 
L’Alcalde

Vanesa Larramendy
Regidora de Festes, educació i Esports

Cada tarda del cap de setmana de la 
Festa Major (del 15 al 17 de juliol) hi 
haurà atraccions infantils, food-trucks 
i servei de barra.



MASTERCLASS DE ZUMBA
Espai: Local Social de Quart
Horari De 11.00 h a 11.30 h Kids
 De 11.30 h a 12.00 h Adults
Activitat gratuïta i oberta a tothom
No cal inscripció o reserva prèvia
Es faran diferents balls d’estils de música diversos que mostren el que es fa a 
les nostres classes regulars de Zumba. Zumba: diversió i exercici assegurats! 

X BICICLETADA POPULAR BTT
FESTA MAJOR DE QUART 2022 
Organitza: QUART DE VOLTA 
Espai: Pàrquing del Local Social de Quart
Horari: Sortida 9.00 h matí
Preu: 8 € (inclou esmorzar i beguda)
Inscripcions: de 8.30 h a 9.00 h
Recorregut: Fàcil

TASTET I EXHIBICIÓ DE RÍTMICA
Espai: Pavelló de Quart
Horari: De 10.00 h a 13.30 h
Activitat: 10.00 h - Tastet
  11.00 h - Exhibició
  11.00 h a 12.00h - Tastet
  12.00 h - Exhibició
  12.00 h a 13.00h - Tastet
  13.00 h - Exhibició
Inscripció: Reserva prèvia amb entrada gratuïta
https://ritmicaquart.playoffinformatica.com
/activitat/5/La-Ritmica-amb-la-Festa-Major/

TORNEIG DE 3X3 DE FUTBOL SALA
Espai: Pavelló de Quart
Horari: 15.00 h
Inscripcions: Fins al 6 de juliol al formulari següent:
https://forms.gle/UonPhjvEhbRURQmh8
Preu: 10 €/equip
Més informació: 637 30 79 20

JUGUEM A TENNIS
Espai: CEIP Santa Margarida
Horari: 10.00 h a 12.00 h 
Preu: 2 € que aniran destinats a l’entitat Oncolliga Quart
Inscripcions: info@magradaeltennis.com
Sessió d’iniciació al tennis. Vine i descobreix aquest esport!

UNIÓ ESPORTIVA QUART
Espai: Camp de futbol de Quart
Horari: Matí
Activitat: activitat de futbol
Inscripcions: uequart@gmail.com



TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET
Espai: Pavelló de Quart
Horari: De 9.00 h a 12.00 h
Inscripcions: Club Bàsquet Quart
Més informació: clubbasquetquart@hotmail.com

MASTERCLASS DE TANGO ARGENTÍ
Espai: Local Social de Quart
Horari: De 11.00 h a 11.40 h
Inscripcions: Reserva prèvia al 665601647 (Per Whatsapp o trucant)
Activitat gratuïta oberta a tothom.
Una classe de ball en la qual ensenyarem els passos bàsics del tango argentí: 
un ball elegant i romàntic. 

MASTERCLASS DE CHACHACHA
Espai: Local Social de Quart
Horari: De 11.45 h a 12.20 h
Inscripcions: Caldrà reserva prèvia al 665601647
(Per Whatsapp o trucant)
Activitat gratuïta oberta a tothom. 
Una classe de ball en la qual ensenyarem els passos bàsics del chachacha: 
un ball llatí molt rítmic i divertit. 

MARXA POPULAR
Organitza: Associació excursionistes de quart
Espai: Pàrquing del Local Social Sortida: 9 h matí
Inscripcions: De 8:30 h a 9.00 h
Preu: 9 € (inclou esmorzar, beguda i obsequi)
Recorregut: Fàcil

CONCERT INFANTIL
AMB ROCK PER XICS
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: 19.00 h

Rock Per Xics és un grup de rock 
per a tota la família, que ofereix un 
espectacle musical on es fusionen 
el rock i la cançó popular catalana 
amb l’objectiu de transmetre la cultura 
i els valors del rock a les noves generacions, creant 
moments especials connectant infants i famílies. Una proposta musical 
molt atractiva amb un repertori que inclou els grans clàssics del rock com 
AC/DC, Led Zeppelin, ZZTop, Ramones amb les lletres de cançoner popular 
com Paff el Drac Màgic, en Joan Petit o el Monstre de Banyoles.

TARDA D’ACTIVITATS INFANTILS

HOLLY FESTIVAL
Espai: Plaça del Mercat de Quart
Horari: A les 18.00 h

ATRACCIONS INFANTILS
Horari: A partir de les 19.30 h
Preu: 1 € per torn



TARDA D’INFLABLES EXTREME RACE
Espai: Camp de Futbol de Quart
Horari: De 17.00 h a 20.00 h
Edats: Per a tota la família (es recomana que els menors de 7 anys 
vagin acompanyats d’un adult)
*Els participants han de dur banyador i tovallola.
Activitat gratuïta

ORQUESTRA DI-VERSIONES 
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: A partir de les 23.00 h
Activitat gratuïta 

L’Orquestra Di-versiones podria definir-se com una banda de freakes, 
esbojarrats. Una màquina de fer “canciones del verano” de la manera més 
personal i sense complexos. Dit d’una altra manera: fer cançons amb la 
patilla, crear una bona dosi de ritmes desenfadats i de karaoke popular.
Una barreja d’himnes dels 60, 70 i 80 amb pinzellades de les cançons de ràdio 
fórmula dels últims anys. 

ORQUESTRA MARIBEL
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: A partir de les 01.00 h
Activitat gratuïta

Ofereixen un espectacle de 2 hores 
que no deixa a ningú indiferent. A la pluja 
de grans temes que van des dels 80 fins ahir, 
s’hi sumen coreografies desenfadades i un munt 
de sorpreses que fan que l’Orquestra Maribel sigui de les 
més sol·licitades del nostre país.

PONY PISADOR
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: A partir de les 23.00 h
Activitat gratuïta 

El Pony Pisador s’apropa a 
les músiques tradicionals 
d’arreu del món amb un 
estil viu i desenfadat. El 
grup es caracteritza pel sentit 
de l’humor que desprenen tant 
les seves cançons com els directes, tot 
un espectacle imprevisible.  Amants de la música tradicional celta i les 
cançons marineres, el quintet barceloní, acompanyat de la banda que 
s’anomena Polzes Prènsils s’apropa a aquests sons i d’altres de molts 
indrets diferents que s’inclouen en els seus treballs discogràfics. 

MOJINOS ESCOZÍOS
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: A partir de les 01.00 h
Activitat gratuïta

Una de les grans actuacions de la 
Festa Major de Quart serà la dels 
Mojinos Escozíos. El grup de rock 
espanyol portarà a la plaça de les 
Terrisseres el seu potent directe 
de rock’n’roll i les seves lletres 
irreverents, humorístiques i, fins 
i tot, escatològiques.



FESTES DE PALOL DE L’ONYAR
24 de juliol al 31 de juliol

FESTA MAJOR DE SANT MATEU MONTNEGRE
6 i 8 d’agost

FESTA MAJOR DE LA CREUETA
13 i 14 d’agost

Més endavant, informació al web www.quart.cat

LA MONTE PER XICS
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: 19.00 h
Activitat gratuïta
Una festa per a petits, on no ens oblidem de la diversió dels pares i mares, per 
tal de transformar l’espectacle en 100% familiar. Una activitat per gaudir tota 
la família en un concert amb música totalment en viu i en directe. 

AUDICIÓ DE SARDANES 
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: De 20.00 h a 20.30 h
Activitat gratuïta

SOPAR PER A LA GENT GRAN
CONCERT AMB LA MONTECARLO
Espai: Plaça de les Terrisseres
Horari: A partir de les 21.00 h
Activitat gratuïta per majors de 65 anys empadronats al municipi. 
Pels no empadronats tindrà un cost de 25 €. Recollida o compra dels 
tiquets a l’Ajuntament de Quart abans del 14 de juliol.

TEATRE “QUÈ SE N’HA FET DE BABY JANE?”
Organitza: Associació Q-Art i Acció
Espai: Local Social
Horari: 19.00 h
Preu: 8 €
Recomanada a partir de 14 anys.

Sinopsis: Baby Jane va ser una estrella infantil, 
anys després de la seva carrera fracassa, mentre la 
seva germana Blanche triomfa com a actriu. En el 
present ambdues germanes, ja d’avançada edat, 
viuen juntes. Blanche, que està paralítica per un 
estrany accident que va succeir en el passat, viu 
pràcticament segrestada i maltractada per Jane, 
que pateix grans trastorns psicològics. Un obra   
considerada del genere de terror   i ambientada 
als anys 50. Adaptació teatral del clàssic 
cinematogràfic.
Repartiment:
“Baby” Jane Hudson- Cristina Trabal Rodríguez
Blanche Hudson - Eva Lucas Carrasco
Elvira - Laura Vall-Llosera
Adaptació i direcció- Dani Rebollo

La Montecarloteràpia és aquella sensació de felicitat, bogeria, alegria 
absoluta, alliberació de problemes i descàrrega d’adrenalina.
Gràcies als 37 anys dalt dels escenaris, ja són 
milers i milers de persones les que 
ja han patit un clar cas de 
Montecarlització aguda 
després de tota una nit 
de gresca i xerinola.




