
 

 

 

 

 

NOU MODEL DE FIRES '17: 
- LA FESTA MAJOR DELS 4 RIUS DE GIRONA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ ACTIVITATS 



1 ANTECEDENT 
 
Les Fires, la festa major de la ciutat, són el moment que els ciutadans de Girona podem gaudir de la 
ciutat, viure-la i fer créixer la festa. Els ciutadans i ciutadanes n’hem de ser els veritables protagonistes. 
  
Amb aquesta voluntat, un grup de persones i entitats, amb el suport de l’Ajuntament, hem estat  
treballant per iniciar una nova dinàmica per dur a terme durant la festa major de la ciutat: la Festa Major 
dels 4 Rius. 
  
Es tracta d’animar les persones i entitats perquè organitzin diferents activitats i participin en nom d’un 
dels quatre rius de la ciutat, per tal de viure més intensament la festa, que se la facin seva i poder 
participar en la seva nova dimensió. 
  
La idea parteix de fer una divisió de la ciutat a través d’un símbol de la ciutat, els 4 rius.  No és una 
divisió estricta, però sí que és orientativa. Cada ciutadà podrà triar amb quin riu se sent identificat. Durant 
les Fires hi haurien diferents activitats que implicarien la participació dels quatre equips, un per cada riu. 
  
 

2 OBJECTIUS 
 
 
L’objectiu principal de la proposta és afavorir la participació i la coneixença entre els veïns i entitats de la 
ciutat, potenciant que siguin els i les veritables protagonistes de la festa major de Girona, descentralitzant 
les activitats en la mesura que sigui possible.  
 

3 NOU MODEL DE FIRES 

3.1 ELS QUATRE RIUS I LA SEVA DISTRIBUCIÓ 

Ter (color vermell): Taialà, Germans Sàbat, Pont Major, Campdorà, Fontajau, Sant Ponç, Domeny, 
Devesa. 

Güell (color blau): Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Eixample. 

Onyar (color verd): Palau, Pla de Palau, Montilivi, Creueta, Mas Ramada, Font de la Pólvora, Vila-roja, 
Carme-Vista Alegre. 

Galligants (color groc): Montjuïc, Sant Daniel, Barri Vell, Torre Gironella, Pedret, Pujada de la Torrassa, 
Pedreres, Mercadal. 

Per tal d'identificar a quin riu pertanyen les persones s'elaboraran uns mocadors amb els diferents colors 
i domassos per penjar als balcons. 

 

     



  
3.2 ACTIVITATS PROPOSADES PER AL 2017 

 
El ¡ 2017 tindrem 3 actes destacats: 
 
Un ACTE INICIAL d'entrega de mocadors i domassos que es farà  el dissabte 21 d'octubre  a les 12 
hores a la plaça del Vi i constarà d'un vermut musical . 
 
Un ACTE CENTRAL amb la GIMCANA 4 RIUS el dissabte 28 d'octubre a les 11 hores a la plaça de 
Catalunya i on tindran lloc diferents proves, com ara una cursa de galledes d’aigua, construccions 
humanes, una cursa de cadenes, un posa-roba o karaoke.  
  
Un ACTE FINAL que constarà d'una estirada corda al carrer Nou el dissabte 4 de novembre a les 19 
hores i on es farà la entrega del trofeu. 
 
Els participants en totes les activitats hauran d'anar identificats amb el mocador corresponent per tal de 
poder puntuar pel seu equip. 
 

TIPOLOGIA ACTIVITATS I SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 
Pel que fa a la TIPOLOGIA D'ACTIVITATS pensem que n'hi ha d'haver de TRES TIPUS: 
 
A) Organitzades per entitats, organitzacions o colles de Girona i que seran puntuables per a les proves 4 
rius.  
Proves: Baixada d'andròmines, cursa de rutlles, concurs de bèlit, pujada a Sant Miquel, concurs de 
truites, etc. 
Puntuació per equips. 1r classificat: 10 punts. 2n classificat: 7 punts. 3r classificat: 5 punts. 4t 
classificat: 3 punts. 
 
 
B) Organitzades per la comissió 4 rius:  
 
Proves: Karaoke, cursa aigua, construccions humanes, estirada corda, posa-roba,  etc.  
 
Puntuació per equips. 1r classificat: 20 punts. 2n classificat: 15 punts. 3r classificat: 10 punts. 4t 
classificat: 5 punts. 
 
 
C) Altres activitats: 
  
Donació de sang. Es valora positivament fer una donació de sang durant els 10 dies de Fires, però el 
dia 1 de novembre hi haurà una marató de donació de sang a la plaça de Catalunya durant tot el dia 
organitzada pel Banc de Sang de Catalunya i l'Associació de Donants de Sang de Girona.  
 
Puntuació individual. 1 punt per cada donant. Sistema: provetes dels 4 equips amb gometes per cada 
donació (veure imatge adjunta). 
  



 
  

 
  
 

 3.4 Activitats proposades  

 
La idea és que cada riu organitzi una o més activitats a la qual hauran de participar la resta de colles. 
Aquesta activitat haurà de ser validada per la comissió d’activitats. 
                                



 
ANNEX 1. Document per enviar a entitats / organitzacions que 
vulguin proposar una activitat puntuable 
 
Mitjançant el següent document, la vostra entitat o organització podrà proposar una activitat per realitzar 
durant els dies de festa. El document s’haurà de retornar degudament omplert, abans del proper 30 de 
setembre, a l’adreça: jcruset@ajgirona.cat  

ACTIVITAT PUNTUABLE PER A LA FESTA MAJOR DELS 4 RIUS 2017 
 

Nom entitat que proposa activitat:   
Barri al qual pertany l'entitat: 
 

 
Títol activitat:   
Dia:   
Hora:   
Lloc:   
Descripció i objectiu de l'activitat: 
   
Sistema de puntuació (marcar amb una x una de les dues opcions):  

a) Puntuació individual (L'equip obtindrà 
major puntuació com més membres aporti 
a l'activitat).  

  
b) Puntuació per equips (L'equip obtindrà un 

determinat nombre de punts segons 
l'objectiu de l'activitat i en funció de si 
queda en 1a, 2a, 3a o 4a posició).  

  
Observacions: 
 
 
 
      

 
 

 


