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FESTA MAJOR SOLIDÀRIA 2013 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
“Ajudar qui ho necessita no 
només és part del deure, sinó 
de la felicitat” 

 
 
 
Per què cal fer una “Festa Major Solidària”? 
 
Tots coneixem els moments durs que estem vivim perquè els podem veure cada dia a 
la nostra família i en la dels nostres veïns o els nostres amics. Enguany no podíem 
programar una Festa Major només pensant en què tothom, independentment de les 
seves possibilitats econòmiques, gaudís de les activitats i les actuacions. Montornès 
necessita donar la cara davant les adversitats. 
 
El govern municipal i la Comissió de Festes ens vam proposar donar un pas endavant i 
fer una “Festa Major Solidària” amb dues finalitats: d’una banda, recaptar diners pels 
plans d’alimentació fresca que actualment donen suport a 150 famílies, i de l’altra, 
donar veu i posar cara als problemes que pateixen moltes famílies de Montornès amb 
l’objectiu de sensibilitzar la població. 
 
Tots els artistes que veuràs en aquest programa han rebaixat el seu salari per 
col·laborar en el projecte de “Festa Major Solidària”, des dels mes coneguts fins els 
més prometedors. També cal destacar les iniciatives sense afany de lucre de bona part 
de les entitats del municipi, accions que de ben segur tiraran endavant gràcies a la 
vostra col·laboració.  
 
Un cop finalitzi la Festa Major podreu consultar al web municipal i a l’Ajuntament totes 
les dades sobre la recaptació solidària, tant pel que fa a les entitats que hi han 
participat i els diners que han aconseguit amb les seves activitats, com les altres 
propostes que han format part del programa de la festa. 
 
La finalitat dels plans d’alimentació és ajudar a qui ho necessita i donar suport per 
garantir un mínim d’àpats saludables. Ja hem comprovat el gran nivell de solidaritat 
que té la nostra vila, fa molts mesos que a molts municipis es parla de Montornès com 
a poble compromès amb aquest moments tan difícils. Hem de sentit tots l’orgull de ser 
de Montornès.  
 
La “Festa Major Solidària” serà un èxit segur, perquè aquest projecte, tot i néixer de 
l’Ajuntament, ja compte amb el suport dels voluntaris i les voluntàries de les entitats, 
una mostra més que Montornès és un poble solidari i lluitador. 
 
José A. Montero, alcalde de Montornès del Vallès 
Miguel Ángel Bueno, regidor de Festes 
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ACTUACIONS I ESPECTACLES 
 

EL GRAN WYOMING 
 

 
 

Divendres, 13 de setembre, a les 21 h, en el Pregó i a les 0.45 h, 
actuació musical 
 
El Gran Wyoming visita Montornès compromès amb el projecte de Festa Major Solidària. 
Ha abaixat el seu sou per participar-hi i ha gravat un anunci per a la difusió. 
Actuarà la nit del divendres amb la seva banda “Wyoming & los insolventes” i fara el 
pregó el mateix divendres, a les 21 h. 
 

TEATRE: “INDIGNADOS” Compañía Secuoya 
 

          
 

Divendres, 13 de setembre, a les 23 h, al Teatre Municipal 
 
Un espectacle d’humor sobre un país de conya.“La obra ens presenta el darrer dia de 
l’acampada a Madrid del 15M a la Puerta del Sol, amb dos inquilins de dues tendes de 
campanya: en Raül, un dels més de 5 milions d’aturats, i en Joseba, un jove amb un futur 
“incert”. 
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Ha nascut una bona amistat entre ells dos, però és l’últim dia i s’ha de desallotjar la 
plaça. En Raül no està gaire d'acord, però el Joseba no es vol ficar en embolics. 
 
A l’ escena irromp en Joan Carles, un guàrdia civil que rep ordres de desallotjar l’espai 
fent servir la força si cal.  
 
Aquests tres personatges, que en principi no tenen gaire a veure entre si, demostren 
amb molt d'humor, que al final són més coses les que uneixen que no pas les que 
separen. " 
 

MÚSICA: Nit Golfa amb “TAPEO SOUND SYSTEM” 
 

                 
 

Dissabte, 14 de setembre, a la 1 de la matinada, a la Zona de 
concerts (aparcament Zona Esportiva Municipal) 

Una de pop! Una de rock! Una de reggae! Una de rumba! Una de disco! Una de samba! 
Una de punk! Una d’electrònica! Una de Ska! Una de heavy! Una de Funk!... Bé, porta 
“tapeo” per a tothom!. TAPEO SOUND SYSTEM ha sabut en un sol any reinventar el 
gènere de versions i aglutinar tots els èxits en una sola gira. Marxa servida a base de 
racions contundents, un àpat festiu i humorístic on sempre et quedaràs amb ganes de fer 
“l’ última”. La millor “canya”, sempre va bé acompanyada! 
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MÚSICA: Nit Golfa “RAGGATUNNING” 
 

          
 

Dissabte, 14 de setembre, a les 4 de la matinada, a la Zona de 
concerts (Aparcament Zona Esportiva Municipal) 
 

Són un exemple de la capacitat d'innovació del gènere de les versions i de la seva 
destresa per a connectar millor que ningú amb les ganes de festa del públic. Una 
formació explosiva que reformula els grans “hits” de l'estiu, les sintonies televisives més 
populars i els jingles publicitaris amb sons llatins, tropicals, funkoides, rumbers i 
discotequers.  

 

TEATRE: “IMPROSHOW” Companyia Planeta Impro 
 

   
 

Diumenge, 15 de setembre, a les 22 h, al Teatre Municipal 
 
Acumulen 11 anys d’experiència als teatres de tota la geografia nacional i internacional, 
amb més de 2.500 actuacions per a més de 175.000 espectadors. IMPROSHOW és un 
espectacle inteactiu amb el públic. Al començament de la representació, el públic escriu 
una frase a un full i aquests suggeriments dels espectadors es converteixen en el guió de 
l’obra. 
 
La companyia IMPRO col·labora amb la Festa Major Solidària 
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CONCERT I GRAN BALL: ORQUESTRA MARAVELLA 
 

 
 

Diumenge, 15 de setembre, a les 19 h el concert i a les 22 h el 
gran ball, al Pavelló Municipal d’Esports 
 
L'Orquestra Maravella és un clàssic a Montornès. Des de fa més de 30 anys, actua durant 
la Festa Major. 
 

DESTAQUEM... 
 

ESPECTACLE PIROMUSICAL I CREMADA DE 
L’AJUNTAMENT – Colla de Drac i Diables de 
Montornès i Produccions Amatller, sonoritzacions i 
il·luminació. 
 
Divendres, 13 de setembre, a les 21.30 h, a l’Ajuntament 
 
Enguany la cremada de l’Ajuntament serà 
especial perquè coincideix amb el seu 25 
aniversari 
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LA DANSA DE LA BATALLA – Colla de Geganters de 
Montornès 
 

Diumenge, 15 de setembre, a les 13 h, a la plaça de Joan Miró 
 

De la festa destaca la trobada de gegants 
que inclou la Dansa de la Batalla que ballen 
els Gegants de Montornès, en Pere Anton de 
Rocacrespa i en Bartomeu Sala. El ball, que 
només es fa en Festa Major, és una 
representació solemnial de la darrera batalla 
de la Guerra dels Remences que es va lliurar 
a Montornès el 1485. 
 
 

 
 

CORREFOC – Colla de Drac i Diables de Montornès 
 

Dissabte, 14 de setembre, a les 20 h correfoc infantil (recorregut: 
sortida des de l’Ajuntament en direcció la rambla de Sant Sadurní 
i arribada a la plaça de Pau Picasso. 
A les 22 h, correfoc adult (recorregut: avingudes de la Llibertat i 
de l’Onze de Setembre, carrer Major i plaça de Pau Picasso. 
 
Els veïns reconeixen i valoren la tasca de la colla de Diables de Montornès, durant la 
Festa Major i ho demostren omplint els carrers per veure i seguir el correfoc infantil i 
l’adult.  
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GIMCANA INFANTIL “LA RUTA DEL BAMBÚ III” – 
Esplai Panda 
 

Dissabte, 14 de setembre, a les 18 h, a la plaça de Pau Picasso 
 

 
L'Esplai Panda vol endinsar els més menuts en la Festa Major per tal 
que s'enfrontin a nous reptes. Podran gaudir d'una tarda només per a 
ells on trobaran una sèrie d'activitats que els permetran captar un 
munt de sensacions i passar-s'ho d'allò més bé.  
 
 
 
 
 

 

LA RUTA DE LA FONTAPA – Unió de Botiguers 
 

Dissabte, 14 de setembre, a partir de les 11 h, als carrers de 
Jaume Balmes i de Palau d’Ametlla 
 
La Unió de Botiguers tornarà per tercer any consecutiu a proposar les millors ofertes 
gastronòmiques del poble als carrers de Palau d’Ametlla, de Blas Infante, de Jaume 
Balmes i de la plaça de la Font. L’any passat mes de 3.000 persones van gaudir d’aquesta 
activitat ja tradicional en el programa de FM 
 
Els comerciants dels carrers de Palau d’Ametlla, de Blas Infante, de Jaume Balmes i de la 
plaça de la Font i la Unió de Botiguers col·laboren amb el projecte de Festa Major 
Solidària i utilitzaran els gots solidaris. 
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BERENAR Homenatge a la gent gran 
Dilluns, 16 de setembre, a les 18 h, al Pavelló Municipal d’Esports 

 
Per tercer any, des que es va reprendre 
l’acte, es retrà homenatge a 800 
persones grans del poble. 
 

 
 
 
 
 

 
XII TROBADA DE PUNTAIRES 
Dissabte, 14 de setembre, a les 18 h, al carrer Major 

 
L’any passat aquesta trobada va aplegar més de 170 
puntaires arribades de tot arreu. Enguany, es repeteix 
una de les activitats més tradicionals de la Festa Major 
en què es pot veure la tradició de la cultura puntaire i 
la dificultat de teixir d’aquesta manera. 
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II EDICIÓ ”ART EN BLANC I NEGRE” – Associació Art 
Venus 
Dissabte, 7 de setembre, a les 10 h, a la plaça de Pau Picasso. 

Dissabte, 14 de setembre, a les 19 h, inauguració de l’exposició 
de treballs a Can Xerracan 
 
 
L’associació Art Venus, amb la col·laboració de 
l’associació Jícaro, Joc, Somriure i Solidaritat, ha 
organitzat la segona edició de la trobada “Art en blanc i 
negre” que reuneix als artistas d’art urbà. Els 
participants pintaran en un plafó murals de temàtica 
lliure fent ús només d’un litre de pintura blanca i un altre 
de negre 
 

 
 
 
 

III SOPAR DE GERMANOR “SABORS DEL MÓN” – 
Associació Jícaro, Joc, Somriure i Solidaritat 
Divendres, 13 de setembre, a les 22 h, al Teatre Municipal 
 
Amb la col·laboració de l’AAVV La Bòbila, l’AAVV Montornès Nord, el CEMV, l’AAVV del 
Centre de Montornès, el Centro Cultural Andaluz, la Hermandad Nuestra Señora del 
Carmen, Afibromon, M'Blomba, Fandema, Bara, Fandema Sutukonding Club, Càritas, 
ADIM , Art Venus. 
 
Jícaro torna a organitzar el III Sopar de Germanor amb la col·laboració de més d’una 
desena d’entitats del poble, d’orígens molts diversos i amb la finalitat de fer del primer 
sopar de la FM+ un moment de germanor en què les cultures diverses que conviuen al 
poble comparteixin els seus àpats més tradicionals.  
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EL CONCURS DE FM: La samarreta viatgera de 2013 

 
Dijous, 12 de setembre, a les 20 h, a 
la sala Riu Mogent del Casal de 
Cultura, inauguració de l’exposició de 
les fotografies presentades a l’edició 
d’enguany  
 
És el concurs més popular de l’estiu a Montornès. 
D'acord amb l'esperit solidari de la FM d'enguany, 
la venda de la samarreta permetrà aconseguir fons 
per al projecte de distribució d'aliments frescos per 
a les famílies del poble que ho necessiten. 
 
“La Samarreta Viatgera” repartirà tres premis com 
en edicions anteriors. Un primer a la millor 
fotografia, un segon a la més original i un tercer a 
la més simpàtica. El primer premi està dotat amb un pack “Estancia con encanto”; el 
segon és un cofre regal d'experiència spa per a dues persones i el tercer, un lot de 
material de papereria i llibreria. 
 
Per participar no cal marxar molt lluny, ni fer vacances fora de Montornès, només s’ha 
de tenir la  samarreta viatgera, una càmera de fotos i inspiració. 
 

GUERRA DE GLOBUS D’AIGUA entre les Penyes Pere 
Anton i Bartomeus 
 
Diumenge, 15 de setembre, després de la Dansa de la Batalla, a 
la plaça de Joan Miró 

 
Tradicional guerra de globus d’aigua que 
organitzen les dues penyes del poble tot just 
després de la Dansa de la Batalla dels Gegants 
de Montornès. 
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EL GOT SOLIDARI DE LA FESTA MAJOR 
 
És un got reutilizable i ecològic que es podrà trobar a la Fontapa, al Sopar de Germanor i 
tots els bars de les entitats a la zona de concerts. No són retornables i la recaptació 
íntegra es destinarà al projecte de distribució d’aliments frescos. A més, les entitats que 
organitzen barres de bar cediran el 25% de la seva recaptació al pla. 
 


