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Data: 5 de setembre de 2016

Presentació de la Festa Major 2016
Aquest DIMECRES, 7 DE SETEMBRE A LES 13 h, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, es durà a terme la presentació als mitjans de la Festa Major
2016.
L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde, José A. Montero, del regidor de
Festes, Miguel Ángel Bueno, de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Mar García
i d’una representació de les entitats que integren la Comissió de Festes.
Els actes centrals del programa de Festa Major se celebraran el tercer cap de
setmana de setembre. A les activitats tradicionals s’afegeixen enguany de
noves, com la Moguda Panda, un matí intens de lleure infantil a la plaça de Pau
Picasso; una visita guiada pel nucli antic del poble emmarcada en les Jornades
Europees del Patrimoni; una Despertada matinera amb xocolatada i coca; una
holi party i la recuperació del castell de focs d’artifici de fi de festa. Enguany la
pregonera serà la cuinera del restaurant Semproniana Ada Parellada.
Es mantenen les activitats més emblemàtiques, com la Cremada de
l’Ajuntament, la pujada al Castell de Sant Miquel, la Fontapa, la Gimcana Jove
o la Dansa de la Batalla, que enguany es durà a terme a la remodelada plaça
de Joan Miró. També se celebraran les competicions que cada any organitzen
les entitats esportives i l’XI Jornada d’esport al carrer.
Tinguem la Festa en Pau. No és No
Montornès s’afegeix, enguany, a les iniciatives destinades a evitar actituds i
agressions sexistes, especialment durant la Festa Major. La regidoria de
Polítiques d’Igualtat posa en marxa la campanya “Tinguem la festa en pau. No
és No”, amb material de difusió distribuït a les entitats del poble i que serà
present en la major part dels actes que se celebraran.

