
 

 

#instamontoliufmsetembre2018 

Durant la Festa Major de Setembre, podeu captar els mo-

ments més divertits i insòlits i participar al concurs de fotos 

a través del vostre dispositiu o telèfon mòbil.  

El mètode que s’utilitzarà és a través de l’App d’Instagram o 

Facebook, disponible per a IOS i Android. En el cas de pujar 

les fotografies per Instagram, haureu de seguir a l’Ajunta-

ment: @ajuntamentdemontoliu.  

Per a que la fotografia opti al concurs haurà de portar el 

hashtag  #instamontoliufmsetembre2018.  

Les fotos podran ser amb o sense filtres d’aplicacions mò-

bils. En cap cas podran ser imatges retocades amb altres 

mitjans.  

Es valorarà més la originalitat que la qualitat, tot i que tam-

bé es podrà tenir en compte.  

No hi ha límit de fotografies presentades per persona.   

Els premis seran: 

MILLOR FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR 

MILLOR SELFIE DE FESTA MAJOR  

 

El veredicte del jurat es farà saber al facebook de l’Ajunta-

ment.  

 

Les samarretes de la Festa Major es 

vendran a l’Ajuntament.  

Preu: 5€.  

Durant els dies 7, 8 i 9 de setembre hi 

haurà instal·lat un parc infantil. 

La comissió organitzativa es reserva 

el dret a canviar els actes i els hora-

ris si fos necessari.  

 

 

Col·laboren:  
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Dels dies 6 al 12 de setembre, hi haurà una 
exposició al hall de l’antic Ajuntament amb 
fotografies i altre material sobre l’1 d’octu-
bre, on podrem veure com es va viure als 
pobles de ponent. 

OCT 

Dels dies 6 al 12 de setembre, hi haurà una 
exposició al hall de l’antic Ajuntament amb 
fotografies i altre material sobre l’1 d’octu-
bre, on podrem veure com es va viure als 
pobles de ponent. 

 



DISSABTE 8 DE SETEMBRE 

11:45h.– Repic de campanes a càrrec del campaner 
Josep Ballespí. 

12:00h.– Missa en honor a la Mare de Deu de Montoliu, 
cantada pel Cor Parroquial.  

19:30h.– Ball de tarda amb l’Orquestra GRUP LOREN, 
a la sala del ball. 

 

 

 

 

 

22:30h.– Sopar popular a càrrec de l’Associació de 
Joves A Cop de Xapo i Na Fen, de Montoliu de Lleida. 

Entrepà de llonganissa + beure + postres 

El preu serà de 6€, cal apuntar-se a Ca la Victorina o 
al Pa. 

 

 

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE 

8:00h.– Matí de pesca i sardinada popular al pantà de 

Costum . 

17:30h.– Per als més petits, Disco Pinki, a la Plaça 

Sant Isidre. 

19:00h.– Concert a càrrec de SWING LATINO. 

 

 

 

 

20:30h.– Sessió llarga de ball. 

 

00:30h.– Grup de versions amb el grup Swing Latino, 

al finalitzar DJ R-Kel, a la sala del ball.  

23:15h.– Espectacle de màgia “El gran Zampano”, a 
la Plaça la Creu a càrrec del 
Mag Civi Civiac. (Campió del 
món en màgia al carrer) 

 

 

00:30h.– Nit de Rock: 

 PASTORETS ROCK 

 THE PINK GOATS  

 DJ CRISTIAN ANDOR  

 

 

 

 

 

De 17:00h a  20:00h.– Hi haurà instal·lat a la Plaça 
del costat del ball, la Fira dels Impossibles, on 
adults i infants podran endinsar-se al món dels 
invents i enginys del segle XIX.  

   

 

 

 

 

 DIUMENGE 9 DE SETEMBRE 

10:00h.– Partit de futbol amistós: Veterans de 
Montoliu-Artesa de Lleida.  

De 15:30h a 19:30h.– Hi haurà instal·lat al C/ Migdia 
tres inflables d’Humor Amarillo, on podran gaudir 
des dels més  petits fins als mes grans. 

Hi haurà el Salta Boles, Espavila i Salta i el Toro 
mecànic. 

 

 

 

20:00h.– Actuació del Peyu (de l’APM), a la sala del 
ball.  

 

 

 

 

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE  

17:00h.– Tirada de Bitlles Local.  
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