Departament de Mitjans de Comunicació

NOTA DE PREMSA

Data: 4 de maig de 2018

Presentació de La Remençada. El Gran Musical
del Vallès
El dimarts 8 de maig, l'Associació La Remençada presentarà la cinquena
edició de La Remençada de Montornès. El Gran Musical del Vallès.
L'acte es durà a terme al Centre Cultural de Vilanova del Vallès i comptarà
amb la presència, entre altres, dels alcaldes de Montornès i de Vilanova,
José A. Montero i Yolanda Lorenzo, respectivament, i de la padrina del
musical d'enguany, Pilarín Bayés.
L'esdeveniment s'iniciarà a les 18.30 h amb la recepció a la dibuixant Pilarín Bayés.
Seguidament tindrà lloc la signatura del conveni d'apadrinament i la firma en el llibre
d'Honor de l'Associació La Remençada.
A les 19 h començarà l'acte pròpiament dit que inclourà parlaments dels representants
de l'entitat i les institucions, intercalades amb dramatitzacions a càrrec del grup
escènic de La Remençada.
A continuació, a les 19.45 h, es podrà fer una degustació de la coca de La Remençada
i un tast de canapès elaborats i servits per alumnes de l’Escola d’Hoteleria del Vallès
Oriental.
L'acte acabarà amb la ballada de la sardana “Els remences del Vallès” a l'exterior de
l'equipament.
A la presentació s'hi ha convidat representants dels ajuntaments de la comarca, del
Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat, així com persones
del món acadèmic i cultural, entitats socioculturals, empreses patrocinadores i no
patrocinadores, i els socis de La Remençada.
La Remençada, en constant renovació
La cinquena edició de La Remençada de Montornès. El Gran Musical del Vallès es
representarà el proper 26 de maig, a les 18 h amb inici a la plaça dels Remences i final
a la plaça de Pau Picasso. L'esdeveniment va ser concebut pel seu ideòleg, Xavier
Bertran, l'any 2014 com un espectacle inèdit amb la particularitat de ser representat de
forma itinerant pels carrers de Montornès.
Des del primer moment l'obra va ambicionar fer-se un lloc en el calendari cultural de
Catalunya i amb aquest objectiu incorpora anualment novetats que complementen
l'esdeveniment i que n'augmenten la projecció. El 2017 va ser la incorporació de la
figura d'apadrinament que en la primera edició va exercir la cuinera barcelonina Ada
Parellada. També es va començar a incorporar en la iniciativa municipis veïns que en
època medieval formaven part del mateix territori. Per això, l'any passat la presentació
de l'espectacle es va fer a Vallromanes i enguany a Vilanova del Vallès.
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Ajuntament de Montornès del Vallès

Entre les novetats destacades de l'edició 2018 hi ha la modificació dels escenaris i del
recorregut per ajustar-lo millor a les propostes del guió de l'obra. També s'han
establert noves col·laboracions amb els centres educatius del municipi com l'Escola
d'Hoteleria del Vallès Oriental que depèn de l'Institut Marta Mata, el projecte de
voluntariat de l'Institut Vinyes Velles i el Pla de Transició al Treball.
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