
del 16 al 19 de setembre



Com cada any, amb el final de l’estiu, a
Montornès arriba la Festa Major. Tot i que hagi
començat el curs escolar i tothom que te feina ja
s’ha incorporat, aquests dies ens permeten
relaxar-nos i gaudir a fons, abans de començar la
tardor.
És un honor i molt emocionant per nosaltres
adreçar-nos a tots vosaltres per primera vegada
en aquest programa.
El nostre objectiu és aconseguir que la Festa
Major engresqui cada vegada a més veïns i
veïnes, la sentiu vostre participant de les
activitats i us comprometeu al màxim, en
definitiva, que la fem entre tots i totes. Estem
començant i segur que pel proper any haurem
avançat molt més. Tot i així, hem posat totes les
ganes i l’esforç per que tots els actes surtin com
mereixeu.
Aprofitem per agrair la dedicació i el treball de
totes les persones i entitats que feu possible
tots els actes d’aquest programa, així com la
col·laboració dels patrocinadors.
Som conscients de que vivim un moment molt
delicat degut a la crisi econòmica i que la
situació de moltes famílies del poble és molt
complicada, però és fonamental que gaudiu al
màxim dels actes de la Festa Major, amb la
família i els amics.
Us animem, doncs, a que sortiu al carrer i
participeu durant els quatre dies.
Feu-la vostra.

Bona Festa Major.

Como cada año, con el final del verano, a
Montornès llega la Fiesta Mayor. Aunque haya
comenzado el curso escolar y todo el mundo
que tiene trabajo ya se ha incorporado, estos
días nos permiten relajarnos y disfrutar a fondo,
antes de comenzar el otoño.
Es un honor y una gran emoción para nosotros
dirigirnos a todos vosotros por primera vez en
este programa
Nuestro objetivo es conseguir que la Fiesta
Mayor anime cada vez a más vecinos y vecinas,
la sintáis vuestra participando de las actividades
y os comprometáis al máximo, en definitiva, que
la hagamos entre todos y todas. Estamos
empezando y seguro que el próximo año
habremos avanzado mucho más. Sin embargo,
hemos puesto todas las ganas y el esfuerzo
para que todos los actos salgan como os
merecéis.
Aprovechamos para agradecer la dedicación y el
trabajo de todas las personas y entidades que
hacen posible todos los actos de este programa,
así como la colaboración de los patrocinadores.
Somos conscientes de que vivimos un momento
muy delicado debido a la crisis y que la situación
de muchas familias del pueblo es muy
complicada, pero es fundamental que disfrutéis
al máximo de los actos de la Fiesta, con la familia
y los amigos.
Os animamos, pues, a que salgáis a la calle y
participéis durante los cuatro días.
Hacerla vuestra.

Feliz Fiesta Mayor.

José A. Montero
Alcalde

Miguel Angel Bueno
Regidor de Festes

Alegria!! és Festa Major



PROGRAMACIÓ
FESTA MAJOR 2011



Divendres 16

19.00

19.00

20.00

21.00

20.00

21.30

Inauguració de la Tòmbola  Els Àngels

Cercavila d’inici de Festa Major

Pregó de Festa Major

Sala d’Actes del Casal de Cultura

Recorregut per la Plaça dels Països Catalans, carrer Blas Infante, Plaça de la Font, carrers Jaume
Balmes, Palau d’Ametlla, de la Lira, de Sant Isidre, de Riu Mogent, Avinguda de l’Onze de
setembre i Avinguda de la Llibertat fins a l’Ajuntament.

Jardins de l Ajuntament

Organitzat per l Associació Els Àngels’

Organitzat pel Club Futbol Montornès

Amb la participació de la Colla de Geganters, Colla del Drac i Diables, gegantons
de la Llar d’Infants Primavera, Cavallins de La Lira, Penya Els Bartomeus i Penya
Pere Anton.

a càrrec de la Penya Pere Anton en el seu 10è aniversari

Toc d’inici de Festa Major 2011

Futbol

Cremada de l’Ajuntament

Plaça Pau Picasso fins Plaça dels Països Catalans

Camp d’esports municipal

’

Jardins de l’Ajuntament

Partit de futbol entre les categories juvenils del CF Montornès i CF Lliça d’Amunt

Espectacle piromusical a càrrec de la Colla del Drac i Diables



Sabors del Món

Rockmeria

Nit de Teatre amb l’espectacle “Estrellados”

Nit jove

Sopar de Germanor amb tast de plats típics de diversos llocs del món.
Preu: 1 cada plat.  Aforament limitat.

Cervavila jove amb la Batukada Festimbal

amb el grup local “Pan Duro”, el grup de versions d’Extremoduro “Iros todos a ...”, i
els grups de Can MasFerrer, “Marigold” i “Siberia”

€
Teatre municipal

Sortida de la Pl. dels Països Catalans i rua fins a la zona jove (aparcament zona esportiva
municipal)

Teatre municipal

Zona jove (aparcament zona esportiva municipal)

Organitzat per l’associació Jícaro, Joc, Somriure i Solidaritat i la col·laboració de AAVV La Bòbila, AAVV
Montornès Nord, AAVV Montornès Centre,Associació Cultural i d’Ajuda Social M’Blomba, Associació
sociocultural, d’ajuda i cooperació Fandema, Bara: Associació de habitantes de Bamako y alrededores,
Fandema Sutukonding Club, Asociación de Fibriomialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Montornès del
Vallès (AFIBROMON), Càritas i Hermandad Nuestra señora del Carmen.

Organitzat per la Penya Pere Anton

La historia de dos eterns aspirants (a actors i persones), presentada en forma de monòleg autobiogràfic,
que ens ofereix un espectacle hilarant on el treball interpretatiu dels dos actors és tant precís que més que
un diàleg ens ofereixen un monòleg a dues veus, en estereo.
Una obra amb la marca inconfusible de la productora "El Terrat" de Buenafuente. Idea Original: Alberte
Montes, Juan Carlos Vera, Oli. Guió: Tomás Fuentes (guionista de Buenafuente). Direcció: Txema Segura.
Il·luminació i so: Sergi Lafuente.
Amb la col·laboració especial d’Andreu Buenafuente(veu en off), Maite Buenafuente (veu en off).

Entrada gratuïta- Aforament limitat

Organitzat per la Penya Pere Anton

Divendres 16

22.00

23.30

23.00

00.00



Futbol. Torneig de Festa Major

I Campionat Skatepark

XVI Milla urbana Montornès Nord

Tennis

Exhibició de Karts

III Olimpíada Gegant

Partits categories Pre-Benjamí, Benjamí, Aleví i Infantil.

Modalitat de BMX i Scooter Park. Categories amateur i Pro.

Finals dobles campionat de Festa Major

Exhibició a càrrec dels joves de Diametral

Jocs competitius, diversos i divertits. Inscripció oberta a tothom.

Camp d’esports municipal

Pistes Skate al Parc de Vinyes Velles

Carrer Federico Garcia Lorca

Pistes de tennis municipals.

Carrer Molí

Plaça de Pau Picasso

Organitzat pel Club Futbol Montornès

L’inscripció és gratuïta i podrà fer-se abans de divendres 16 de setembre a les 20.00 h per:
Correu electrònic millasantjoan@gmail.com per fax al núm. 93 572 36 13o a les oficines del Club
Esportiu Montornès Atletisme
També s’acceptaran les inscripcions fetes el mateix dia de la cursa, una hora abans de cada cursa.
Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 200 participants

Organitzat pel Club Esportiu Montornès Atletisme

Organitzat pel Club Escola Tennis Montornès

Organitzat per l AAVV La Bòbila

Organitzat per les penyes Pere Anton i Bartomeus

'

,

Dissabte 17

09.30

10.00

10.30

10.00

11.00

11.00



Vermut popular

Festa de l escuma i correaigua

Botifarrada popular

XI Trobada de Grallers

Ciclisme

Gimcana infantil

Preus populars

Amb els Grallers dels Gegants de Montornès i colles convidades de La Roca del
Vallès, San Fost de Campsentelles i Blaus Estreet Music Band de Granollers.

V Memorial LUIS CAMARA.
Prova puntuable Xallenge Categories veterans 40,50,60 i femení.

“La Ruta del Carmayol” per a infants de 3 a 14 anys

Carrer de Jaume Balmes

Carrer Molí

Carrer del Molí amb Passatge Sant Miquel

Sortida de la Pl. de la Font i recorregut pels carrers de Jaume Balmes, Palau d’Ametlla, Major i
arribada a la Plaça de Pau Picasso

Sortida i arribada del carrer Federico Garcia Lorca, circuit Montornès Nord

Plaça de Pau Picasso

Organitzat per l Unió de Botiguers

Organitzat per la Colla de Geganters

Organitzat per l AAVV La Bòbila
Preu: 5 ompra anticipada de tiquets a la botiga IKE o el mateix dia al lloc de celebració.

Organitzat per la Colla de Geganters

Organitzat pel Club Ciclista Montornès

Organitzat per l'Esplai Panda i l’associació Jícaro, Joc, Somriure i Solidaritat

'

'

'

€, c

Dissabte 17

11.00

12.00

13.00

17.00

17.00

18.00



X Trobada de puntaires

Correfoc infantil

Correfoc de Festa Major

Versots 2011

Nit Jove

Ball de nit

Nit golfa

Carrer Major

Sortida de l’Ajuntament, recorregut per la Rambla Sant Sadurní i arribada a la Pl. de Pau Picasso.

Recorregut per l’Avinguda de la Llibertat, Avinguda de l’Onze de Setembre, carrer Major i Plaça de
Pau Picasso

Plaça de Pau Picasso

Zona jove (aparcament zona esportiva municipal)

Teatre municipal

Zona jove (aparcament zona esportiva municipal)
Servei de bar

Amb la colla infantil dels Diables de Montornès, el Drac petit, en Banyetes i la colla
infantil dels Diables de Martorelles

Amb la Colla de Diables de Montornès, en Ceballot i bèsties convidades

Lectura  dels Versos satírics a càrrec de la colla de Drac i Diables de Montornès.

Concert rock amb el grup local CUT PLANE

Ball amb l’orquestra EL CAIRO

Concert a càrrec de HOTEL COCHAMBRE

Organitzat per la Colla del Drac i Diables

Organitzat per la Colla del Drac i Diables

Organitzat per la Colla del Drac i Diables

Dissabte 17

18.00

22.00

20.00

23.00

23.00

00.00

01.00



Diumenge 18

XXXV Motocross Montornès del Vallès

Concurs de pintura ràpida

Futbol. Torneig de Festa Major

XXII Trobada de Gegants

Tennis

Categories Mx1, Mx2, Iniciació 50, Alevins 65 i Juvenils 85

Lliurament del material per als participants del concurs de pintura ràpida

Partits categories Benjamí, Aleví, Cadet i Sènior.

Colles convidades: Drac d’Or (Hospitalet), Hostalets de Balenyà, La Bisbal del
Penedès, Llavaneres, Lliçà d’Amunt, Moià, Molins de Rei, Navarcles, Sant Llorenç
d’Hortons, Santa Coloma de Gramenet i Vilaseca.

Finals individuals campionat de Festa Major

7.30 hores: verificacions administratives, 8.30 hores: entrenaments cronometrats
10.10 hores; 1a màniga, 12.45 hores: 2a màniga, 15.30 hores: cerimònia pòdium

Organitzat per Escuderia Montornès Pro Race MC3T

Organitzat per la Regidoria de Cultura

Organitzat pel Club Futbol Montornès

Organitzat per la Colla de Geganters

Organitzat pel Club Escola Tennis Montornès

Circuit MX LUCTA.

Casal de Cultura

Camp d’esports municipal

Plaça de Pau Picasso

Pistes de tennis municipals.

Plantada dels gegants participants a la trobada.

08.30

09.00

10.30

09.30

10.00



XXII Trobada de Gegants

Dansa de la Batalla

Guerra de globus

Concurs de pintura ràpida

Cercavila amb els gegants participants a la trobada.
Drac d’Or (Hospitalet), Hostalets de Balenyà, La Bisbal del Penedès, Llavaneres,
Lliçà d’Amunt, Moià, Molins de Rei, Navarcles, Sant Llorenç d’Hortons, Santa
Coloma de Gramenet i Vilaseca.

Escenificació de la batalla de Montornès entre en Bartomeu Sala i en Pere Anton
de Rocacrespa

Batalla de globus d’aigua entre les penyes Bartomeus i Pere Anton

Inauguració exposició i lliurament de premis als guanyadors del concurs

Sortida de la Plaça de Pau Picasso i recorreguts pel carrer Major, Avinguda de l’Onze
de setembre, carrers de l’Estrella, Palau d’Ametlla, Joan XXII i Plaça de Joan Miró.
Organitzat per la Colla de Geganters

Organitzat per la Colla de Geganters

Organitzat per penya Bartomeus i penya Pere Anton

Organitzat per la Regidoria de Cultura

Plaça de Joan Miró.

Plaça de Joan Miró.

Casal de Cultura

Diumenge 18

11.30

13.30

13.00

14.00



Diumenge 18

Festival de dansa i música

Gimcana jove

Concert de Festa Major

Concert Jove

Gran Ball de Festa Major

Exhibició amb les actuacions dels grups de dansa i musica de l’AMPA Marinada,
Hermandad Nuestra Sra. del Carmen, Centro Cultural Andaluz i l’Estudi de Dansa
Paqui Maestre

Prova de pistes La Clau, instint i angoixa

Concert amb l’Orquestra Maravella

Amb l’Orquestra Maravella

Plaça de Pau Picasso

Teatre municipal

Pavelló municipal d’esports.

Teatre municipal

Pavelló municipal d’esports.

Organitzat per l’Esplai Panda i la col·laboració de les penyes Bartomeus i Pere Anton

T'agrada cantar?, T'agradaria compartir escenari amb una banda tocant les teves cançons preferides?.
Aquesta és la teva nit perquè ... La Karaoke Band!! Una Orquestra completa formada per músics amb
l'objectiu de compartir l'escenari, la música i el bon humor. S'han acabat els avorrits midis i la solitud de
les pantalles dels karaokes tradicionals. Aquí t'oferim l'oportunitat de cantar en directe, acompanyat per
músics de qualitat, un repertori variat de temes a triar per a tots els gustos, segur que trobes la teva!!
Aquí tots i totes tenim veu, aquí tots i totes cantem!
La Karaoke Band t'ofereix una nit per cantar ballar i compartir. Pots pujar sol / sola, en Duo o en colla.
L'important és gaudir de la música.

Amb “LA KARAOKE BAND”.

18.00

19.00

19.00

22.00

22.00



VII Jornada de

Berenar per la Gent Gran

Ball per la Gent Gran

Castell de focs artificials fi de Festa Major

l’esport al carrer
Activitats esportives amb futbol 3x3, bàsquet 3x3, volei 3x3, circuit d’obstacles de
bicis, inflables multiesport, minigolf, xutòmetre i escacs.

Amb l’actuació del grup TAMESIS

Espectacle pirotècnic a carrec de Pirotècnia GUAL

Plaça de Pau Picasso

Pavelló municipal d’esports

Pavelló municipal d’esports

Can Parera.

Organitzat pel Servei d’Esports

Dilluns 19

10.00

18.00

22.30

RECOMANACIONS PER ALS CORREFOCS
Cal anar-hi convenientment vestit per participar: roba de cotó de coll tancat i de màniga llarga,
mocador de coll, barret, calçat tancat.

No poseu els nens petits a les primeres files
No agafeu bengales ni pirotècnia del terra encesa o apagada.
Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari
Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons
Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals
El correfoc és un acte participatiu i l’organització recomana, per tant, fer cas d’aquestes indicacions.
Cada participant és responsable únic dels accidents que puguin succeir.

19.30



Altres
Dijous 15 de setembre, 20 hores

del 10 al 22 de setembre, de 18 a 20,30 hores

Dissabte 24 de setembre, 10 hores

Dissabte 24 de setembre, 10.30 hores

Diumenge 25 de setembre, 9 hores

Diumenge 25 de setembre, 11 hores

La samarreta viatgera

“Ocells del Parc de la Serralada Litoral”

III Campionat social de KARATE

Caminades Saludables. Rutes i camins de Montornès

I Torneig “Joc net” de Futbol Sala

III Trobada Country

Exposició i lliurament de premis als guanyadors del concurs

Visita a les vinyes de Montornès. Setmana de la mobilitat sostenible

Sala d’Exposicions del Casal de Cultura

Can Xerracan

Pavelló d’Esports municipal

Sortida del Parc dels Gegants

Pavelló d’Esports municipal

Plaça de Pau Picasso

Exposició

Organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Organitzat pel Club Karate Montornès

Organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Organitzat per l’Associació Esportiva Montornès Futbol Sala

Presentació oficial dels equips de  l’Associació Esportiva Montornès Futbol Sala
Partits categories Aleví i Cadet. Equip covidat: Marfil Alella Santa Coloma



ITINERARI
Recorregut en trenet pel Patrimoni Artistic a l espai públic de Montornès.
Horari: 1r torn a les 10 del matí, 2n torn a les 12 del migdia
Punt de trobada:

Recorregut :

’

Parc dels Castanyers (al costat de l’entrada de l’escola Can Parera)

1.    Parc dels Castanyers.
2.   Terminus Augustalis, a la rotonda de l’avinguda de la Llibertat.
3.   Taula, a la rotonda de l’avinguda del Riu Mogent.
4.   Laberint, a la rotonda del carrer de Carles Ribes
5.   Peça en homenatge a Federico Garcia Lorca, al carrer de Federico G. Lorca.
6.   Monòlit en homenatge al Dr. Pedro Echevarria, als jardins del Dr. P. Echevarria.
7.   LAmetlla, a la rotonda de l’avinguda Barcelona
8.   Bust en homenatge a Blas Infante, al passatge de Sant Miquel.
9.   Plaça Pau Picasso
10. Fanal de Can Saurina, al carrer Major
11. Creu de terme, a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Als jardins de l’Ajuntament.

12. Escultura Homenatge al marc, de Grau Garriga
13. Monòlit dedicat a la Diada Nacional de Catalunya
14. El nens

12 h. Fi del recorregut

’

Tots els països consideren que el patrimoni arquitectònic monumental representa
la seva cultura i la seva història d’una forma privilegiada. Tant és així, que sovint
aquest patrimoni esdevé un símbol de la identitat dels pobles.
El patrimoni expressa, en qualsevol cas, la riquesa cultural col·lectiva i comuna, i és
un factor de coneixença mútua i d’entesa entre les nacions.
Les Jornades Europees del Patrimoni van ser creades per acostar la ciutadania

europea a aquest tresor col·lectiu, tant a la seva realitat més local, com a aquesta dimensió
continental, no menys certa ni de menys interès.
Un any més, Montornès del Vallès es farà ressò d’aquesta iniciativa en un dia ple d’activitats amb
una clara finalitat: descobrir aquest llegat excepcional que és el patrimoni cultural i gaudir-ne.

25 de setembre, Jornades Europees del Patrimoni



Jícaro. Joc, Somriure i Solidaritat

AAVV La Bòbila
Associació Els Angels

Associació Cultural i d’Ajuda Social M’Blomba
Centro Cultural Andaluz

Associació Sociocultural, d’Ajuda i Cooperació Fandema
Estudi de dansa Paqui Maestre

AAVV DE Montornès Nord
AAVV Montornès Centre

Asociación de Fibriomialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Montornès
Colla de Geganters

Associació de Músics de Can Masferrer
Associació Esplai Panda

Unió de Botiguers
Club Ciclista Montornès

Club Basquet Vila de Montornès
Club Kárate Montornès

Club Escola Tenis Montornès
Societat Coral La Lira

Club Futbol Montornès
Club Deportivo Montornès Norte

Club Esportiu Montornès Atletisme
Club de Petanca Sant Sadurni

Càritas
Hermandad Nuestra Señora del Carmen

Penya Els Bartomeus
Penya Pere Anton

Colla del Drac i Diables

Bara: Associació de Habitantes de Bamako y Alrededores

Fandema Sutukonding Club

Escuderia Montornès Pro Race MC3T
AMPA Marinada

Associació Esportiva Montornès Futbol Sala
Llar d’Infants Primavera

Gracies

L’ajuntament dona les gràcies a totes les entitats i persones que col·laboren, organitzen i

treballen perquè la Festa Major torni cada any amb més participació i més activitats.

Volem destacar la col·laboració desinteressada d’aquestes entitats i de totes les persones

que fan possible la Festa Major.

Grafisme i disseny : Andrea Karina Berta



Ajuntament de
Montornès del Vallèswww.montornes.cat


