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Tot preparat per les Festes de tardor 
 
El 18 de novembre es posa en marxa el programa de les festes de tardor 
amb la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants. Protagonista del 
programa és la festa patronal de Sant Sadurní. Com a novetat d'enguany, el 
tradicional concurs de fotografia es farà en forma de ral·li. 
 

El municipi acull entre els mesos de novembre i desembre tot d'activitats per 
celebrar les festivitats de Sant Sadurní, el patró del municipi, i de la patrona de 
la música Santa Cecília, incorporada des de ja fa anys al programa de festes 
de tardor de la mà de l'Escola Municipal de Música. 

En la programació no hi falten la cercavila, el correfoc, la paella popular, 
activitats esportives, concerts i espectacles teatrals. Entre les activitats també 
destaca la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants amb jocs, tallers i 
espectacles per als més petits i el lliurament del VII Premi Font de Santa 
Caterina de Microcontes, organitzat conjuntament per l'Oficina de Català del 
Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament. 

Ral·li fotogràfic 

Enguany, el tradicional concurs de fotografia d'aficionats de Sant Sadurní es 
convoca en forma de ral·li el 26 de novembre al matí. Qui hi participi disposarà 
de tres hores per fotografiar sobre dues temàtiques escollides a partir d'un 
llistat i una temàtica sorpresa. Hi haurà tres premis per tema consististents en 
un menú degustació per a dues persones al Restaurant Lucerón de Montornès. 

La tardor més esportiva 

La festivitat de Sant Sadurní ve acompanyada de les principals cites esportives 
locals. El cap de setmana del 25 i 26 de novembre hi ha el Campionat de bitlles 
i petanca, el 36è Cross escolar de Sant Sadurní, l'Open de Tennis i la 
presentació oficial dels equips del Club Basquet Vila de Montornès. 

El mateix dia de Sant Sadurní es durà a terme el campionat d'escacs en 
modalitat simultànies i ja al mes de desembre, es premiarà als millors 
esportistes de la temporada a la 16a Nit de l'esport i s'organitzarà la 10a 
Pedalada de muntanya de BTT i la melé oberta al poble. 
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