DEL 14 AL 17 DE SETEMBRE

Sigueu benvingudes i benvinguts a la Festa Major.
Esperem que l'estiu us hagi anat bé, hàgiu descansat i recuperat energies per al nou curs i per a les rutines quotidianes,
ara que ja som a les portes de la tardor.
Però abans, gaudirem totes i tots plegats de la Festa Major.
Al nostre poble comptem amb la participació i l'esforç de
totes les entitats organitzadores, que fa molts mesos que
treballen en la Comissió de Festes.
Gràcies al seu compromís s'han programat activitats diverses, adreçades a totes les
edats i a tots els gustos, que ompliran les places i carrers del poble a tota hora. No us
ho perdeu.
Des d'aquesta salutació ens agrada homenatjar els aniversaris especials siguin
d'entitats, d'esdeveniments o d'equipaments. Aquest any celebrem 30 anys de la
Cremada de l'Ajuntament. Tothom comparteix que és un dels principals actes de la
festa i un dels que més ens identifiquen i que agraden a grans i petits. Així que donem
les gràcies i felicitem als responsables, Ball de Diables i Drac de Montornès, que ens
han fet gaudir tant tots aquests anys i ens han donat tantes sorpreses, bons moments
i emocions. Prepareu-vos per a la celebració que serà...
Commemorem també els 50 anys de la nostra Biblioteca i també ens fa molta il·lusió.
La Biblioteca ha esdevingut un centre d'impuls de la lectura i de la cultura en general, d'educació i de dinamització d'activitats importantíssim per a la cohesió social
i l'avenç de Montornès. Sempre ha participat de tots els projectes culturals i socials
del municipi.
Volem així agrair i homenatjar a totes les persones que ho han fet possible tots aquets
anys, especialment als que ja no són entre nosaltres. És per això que hem volgut que
la Biblioteca, per tot el que representa, protagonitzi el Pregó i que la Mercè i la Mon,
les contacontes més estimades, siguin les nostres pregoneres.
La Festa Major és l'activitat lúdica i cultural més important de l'any, adreçada al conjunt de la població i per això té tant d'èxit. Omplim de nou tots els actes, amb la família i les amistats, tots mereixem i necessitem cultura i festa.
És un orgull poder explicar que la nostra festa és i ha de ser exemple de respecte
i convivència, per això ens agrada tant. Insistirem de nou amb la campanya "No és
No" per prevenir les agressions masclistes. Ho fem per responsabilitat davant d'una
realitat d'abusos que ens ho exigeix, i també perquè tenim l'esperança que podrem
superar les desigualtats. També recomanem, com sempre, un consum responsable
d'alcohol, i per això demanem a les famílies un esforç i compromís especial amb els
vostres fills i filles.

La Festa Major és per a tu, per a tu i per a tu...
Jose A. Montero, alcalde de Montornès del Vallès

Del dilluns 3 al diumenge 16 de setembre de 2018
OPEN DE TENNIS FESTA MAJOR 2018
Categoria
Aleví, infantil
i juvenil
benjamí

Data
Del 3/09
al 8/09
15/09

Horari
De 9 a 13.30 h

Open Individual

Sènior

Del 3/09
al 9/09

De 17 a 22 h de dilluns
a divendres, dissabte
de 9 a 13 h.

Open Dobles

Sènior

Del 10709
al 16/09

De dilluns a divendres
de 17 a 22 h, dissabte
de 9 a 13 h.

Finals

Final dobles
Final individuals

15/09
16/09

16 h
10 h

Entrega de
premis

Totes les
categories

16/09

11 h

Open Individual

De 9 a 14 h

Lloc: Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes
Org. Club Tennis Montornès

Dimecres 5 de setembre
11.30 h

LES POSTRES DE FESTA MAJOR 2018
Presentació de la segona edició de les postres de la Festa Major, una
creació de la pastisseria Viñallonga en col·laboració amb la Penya Pere
Anton i Penya Els Bartomeus.
Pastisseria Viñallonga (c. Jacint Verdaguer, 3)
Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus

Dissabte 8 de setembre
De 9
a 15 h

TORNEIG DE FUTBOL SALA
Categories: prebenjamí, benjamí i aleví.
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes
Org. Associació Esportiva Montornès Futbol Sala

Diumenge 9 de setembre
De 9
a 22 h

3X3 TIR LLIURE TOUR 2018
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes, i Carpa Polivalent El Sorralet
Org. Club Bàsquet Vila Montornès
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Dimarts 11 de setembre
De 8
a 16 h

MELÉ OBERTA AL POBLE
Pistes Municipals de Petanca, plaça de Joaquim Mir i plaça de les Feixes
Org. Club Petanca Sant Sadurní

Dijous 13 de setembre
De 16
a 20 h

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG DE FESTA MAJOR

19 h

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS
“LA SAMARRETA VIATGERA”

Sala d’actes de la Biblioteca de Montornès
Org. Banc de sang i teixits i Dept. de Promoció de la Salut

Casal de Cultura

Divendres 14 de setembre
18.30 h

INAUGURACIÓ DE LA TÓMBOLA ELS ÀNGELS
Sala d’Actes del Casal de Cultura
Org. Associació Els Àngels ASPAHID

18.30 h

TOC D’INICI DE LA FESTA MAJOR 2018
Aplec de tots els músics a 17.45 h a pl. de Pau Picasso.
Si vols sumar-te a tocar el toc d’inici posa’t en contacte amb
gegantsdemontornes@hotmail.com
Recorregut: pl. de Pau Picasso, c. Major, c. de Jacint Verdaguer i pl. de
Joan Miró.
Org. Colla de Geganters de Montornès

De 19
a 21 h
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FES-TE LA FOTO DE LA FESTA AL PHOTOCALL
Temàtica: metges. Podràs veure’t i descarregar la foto a
http://afmontornes.wordpress.com.
Av. de la Llibertat, 2, davant del monòlit de l’11 de setembre.
Org. Associació Fotogràfica Montornès

19.30 h

SEGUICI POPULAR DE FESTA MAJOR
Amb la Colla de Geganters de Montornès, el Ball de Diables i Drac de
Montornès, els gegantons de la Llar d’Infants Primavera, en Xiong de
l’Esplai Panda, la gegantona de la Llar d’Infants el Lledoner i la geganta
Margarida Olivera d’en Carlos Morillo.
Amb l’acompanyament de música tradicional a càrrec de Xarop de Canya.
Recorregut: pl. de Joan Miró, c. de Jacint Verdaguer, c. de Jaume Balmes, c. de Palau d’Ametlla, c. Major, rbla. De Sant Sadurní, av. de
l’Onze de Setembre, av. de la Llibertat i arribada a l’Ajuntament.

21 h

BALL DE FIGURES I PREGÓ
A càrrec de Mercè Rubí i Mon Mas, contacontes de la Biblioteca de
Montornès, que enguany compleix 50 anys.
Davant de l’Ajuntament

Tot seguit

Tradicional espectacle piromusical.
Ajuntament
Org. Ball de Diables i Drac de
Montornès i Produccions Amatller

23 h

GUATEQUE LOVE IS IN THE AIR
Bingo musical. Juga a trobar les cançons que sonen i guanya premi!
I tot seguit, sessió de discjòquei amb bona música dels anys 60, 70 i 80,
per a totes les edats. Hi haurà servei de barra a la pista.
Pati de La Lira
Org. Associació Fotogràfica Montornès
En cas de pluja es traslladarà a la Carpa Polivalent El Sorralet.

23 h

UN SUEÑO AMARILLO
La penya Pere Anton dona la benvinguda a la Festa Major amb un acte en
el qual hi participarà el capgròs de la colla i altres convidats. A continuació
es donarà el tret de sortida a la tradicional rua fins a la zona de concerts.
Pl. de Joan Miró
Org. Penya Pere Anton
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0.30 h

CONCERT AMB PROYECTO PÍHARO
Banda de folk rock de petit format fundada fa quatre anys al Casal de
Músics de Masferrer. En formen part Javier Pascual (guitarra i veu), Alberto (bajo) i Dani González (bateria), tot i que en directe sempre aporten
alguna intervenció sorpresa...
Zona de concerts

2h
El seu toc acústic barreja rumba,
folk i punk amb un punt d’afluència
d’estils com els de Jorge Drexler,
La Cabra Mecánica, Kiko Veneno o
Sílvio Rodríguez. A ballar!
Zona de concerts

Tot
seguit

SESSIÓ DE DJ’S COMANDO WATEKE
Música enllaunada per ballar a ritme dels grans èxits del moment i
d’altres èpoques fins a la matinada.
Zona de concerts

Dissabte 15 de setembre
9h

CAMPIONAT DE BITLLES I PETANCA
Pati de Can Xerracan
Casal de la Gent Gran Montornès Centre

9.30 h

PUJADA AL CASTELL DE MONTORNÈS
Amb esmorzar gratuït sota el castell.
Inscripcions a associacio@lleuremontornes.cat o al 635 90 14 32.
Es farà un sorteig entre les persones que facin un donatiu solidari per a La
Marató de TV3.
Pl. de Pau Picasso.
Org. Associació Excursionista Lleure Montornès
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De
10.30
a 13 h

MOGUDA PANDA

La plaça s’omple de propostes per als més menuts: inflables, tragaboles,
futbolí humà, tallers de circ, jocs gegants... Hi haurà un espai de dinamització
per a nadons. Cercavila amb la batukada Bayumba i espectacle final de circ.
Pl. de Pau Picasso.
Org. Esplai Panda, amb la col·laboració de la Llar d’Infants el
Lledoner, Consell d’Infants, acadèmia d’anglès Kids&Us.
En cas de pluja, es farà a la Carpa Polivalent El Sorralet.

11.30 h

UN TOMB PER LA HISTÒRIA DE MONTORNÈS
Visita guiada i teatralitzada per conèixer els principals elements patrimonials del nucli antic del poble, alguns dels quals estan desapareguts. El
trajecte recorre una desena de punts d’interès en companyia del senyor
Valentí Traveria, un estiuejant dels anys 50.
Descobreix com va créixer Montornès a principis del s. XX: de la vila medieval cap a la vila moderna, de la Sagrera a la Carretera.
Places limitades. Activitat gratuïta. Inscripcions fins al 14 de setembre a
les 14 h: contactar@montornes.cat o al 93 572 11 70.
Lloc de sortida: pl. de Pintor Mir (darrere l’església)

12 h
Degustació de tapes a preus populars, a càrrec de diversos serveis de
restauració de Montornès.
C. de Balmes i c. de Palau d’Ametlla
Org. Unió de Botiguers de Montornès
Per una festa agradable per a grans i petits, si consumim alcohol
fem-ho amb moderació.

Mentrestant,

EL TORTILLANTÓN: CONCURS DE TRUITES DE PATATES
Creus que la teva truita és la millor de Montornès? Demostra-ho i guanya
premis! L’organització proporciona patates, ceba, sal, oli d’oliva i els fogons. Cal dur la resta d’utensilis, els ous i els altres d’ingredients que s’hi
vulguin posar. Inscripcions a pereanton@gmail.com, Facebook i els dos
primers divendres de setembre al mercat setmanal.
Pati del parvulari de l’escola Sant Sadurní
Org. Penya Pere Anton
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15.30 h

CONCURS D’ESTIRAR LA CORDA
Ets de Pere Anton o de Bartomeu? Tria el teu bàndol i estira fort!
C. Balmes
Org. col·lectiu Xics amb la col·laboració de la Penya Pere Anton

16 h
El tapeo musical torna a la Fontapa per fer
baixar el vermut amb una bona ballaruga.
Marxa servida a base de racions contundents d’humor i festa diürna per a tothom.
C. de Balmes i c. de Palau d’Ametlla
Org. Unió de Botiguers de Montornès i
Ajuntament de Montornès

18 h

VI TROBADA DE PUNTAIRES
C. Major
En cas de pluja es traslladarà al gimnàs de l’escola Sant Sadurní.

18.30 h

FESTIVAL DE DANSA DE MONTORNÈS
Demostració de diversos balls amb les actuacions dels grups de danses Esbart Dansaire de Montornès, el Centro Cultural Andaluz, Taller de
Dansa del Ventre i dels balls del Casal de Cultura, Afibromon i Studio
Danza Maestre.
Carpa Polivalent El Sorralet

20 h

CORREFOC INFANTIL
Amb la Colla infantil de Diables de Montornès, el Drac Petit i en Banyetes
amb el Drac Petit de Ribes, com a colla convidada
Recorregut: Ajuntament, av. de l’Onze de Setembre, rbla. de Sant
Sadurní i pl. de Pau Picasso.
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès
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22.30 h

CORREFOC
A càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès amb la colla convidada dels Diables del Clot
Recorregut: Ajuntament, av. de l’Onze de Setembre, c. Major i pl. de
Pau Picasso.
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès

Tot
seguit

00 h

LECTURA DELS VERSOTS 2018
“Diable sóc d’aquest ball, diable de Montornès...”
Al colofó final del correfoc, els diables reciten els seus versots satírics
i incendiaris, que repassen i calen foc a l’actualitat local i nacional amb
tota la mala bava de l’infern.
Pl. de Pau Picasso
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès

BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA MARINADA
Onze músics sobre l’escenari versionaran en directe grans èxits de tots
els temps, per no parar ballar amb parella o sense.
Carpa Polivalent El Sorralet

00 h

NIT GOLFA AMB ETAPA REINA
Nou grup format al Casal de Músics de Masferrer, amb una proposta de
rock alternatiu en castellà que beu d’influències molt variades, que es
mouen des de l’indie espanyol fins al rock anglosaxó més tradicional.
Zona de concerts

1.30 h
Festa grossa amb versions de música disco,
pop, rock i una col·lecció d’inoblidables
himnes de la nostra infància i joventut.
Zona de concerts
4h

NIT GOLFA AMB RAGGATUNNING
Ritmes mainstream i els grans èxits de l’estiu amb sons llatins, tropicals,
funkoides, rumbers, electrolatino i de discoteca... per no parar de ballar fins
que surti el sol!
Zona de concerts
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Diumenge 16 de setembre
9.30 h

VI CAMPIONAT D’ESCACS
Modalitat de partides semiràpides.
Sala Polivalent de l’Església de Sant Sadurní
Org. Club Escacs Montornès

10 h

PLANTADA DE LA XXIX TROBADA DE GEGANTS
Amb les colles Gegants Rajolers de Granollers, Colla de geganters de La Llagosta, Colla de gegants i grallers de Corbera de Llobregat, Geganters i grallers
de Montmeló, Colla gegantera de Balsareny i Colla de gegants del Prat de
Llobregat
Jardins de l’Ajuntament
Org. Colla de Geganters de Montornès
En cas de pluja, la plantada es farà a la Carpa Polivalent El Sorralet

11.30 h

CERCAVILA DE LA XXIX TROBADA DE GEGANTS
Amb l’acompanyament de la xaranga tradicional de Xarop de Canya
Recorregut: jardins de l’Ajuntament, av. de l’Onze de Setembre, rbla.
de Sant Sadurní, c. Major, av. de l’Onze de Setembre, c. de l’Estrella, c.
del Palau d’Ametlla, c. de Joan XXIII i pl. de Joan Miró.
Per no malmetre les figures, està prohibit llançar aigua durant la cercavila.

13 h
Escenificació gegantera de la històrica
batalla montornesenca.
Pl. de Joan Miró
Colla de Geganters de Montornès
En cas de pluja, els balls de les
colles convidades i la Dansa de la
Batalla es traslladaran a la Carpa
Polivalent El Sorralet a les 11.30 h.
Per un bon funcionament de l’activitat, cediu pas als gegants pel c.
de Joan XXIII, feu cas als responsables de la colla i respecteu el silenci
durant l’actuació.
Faciliteu els seients a qui més ho necessiti. Per raons de seguretat els
cotxets de nens petits no poden entrar a la plaça.
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Tot
seguit

GUERRA DE GLOBUS D’AIGUA ENTRE LES PENYES
PERE ANTON I BARTOMEUS
Partidaris de Pere Anton de Rocacrespa i de Bartomeu Sala disputen una
darrera batalla. Preneu partit i munició.... i a la batalla!
Pl. de Joan Miró
Org. Penya Els Bartomeus i Penya Pere Anton

A
FERIA DEL MEDIODÍA DEL CENTRO CULTURAL ANDALUZ
partir
de les Tapes i sessió amb discjòqueis. Paella popular a l’aire lliure. Tiquets limitats.
A l’exterior del Centro Cultural Andaluz
12.30 h
Centro Cultural Andaluz
14 h

BOTIFARRADA POPULAR I CONCERT DE SOBRETAULA
AMB LOS MILHOMBRES
Amb la participació de la fàbrica de cervesa artesana As, de Montornès del
Vallès. 5 €, inclou botifarra amb pa amb tomàquet i una beguda. Venda anticipada de tiquets al pati del Casal de Cultura del 10 al 13 setembre i al mercat
setmanal. No et quedis sense tiquet! Degustació de Cafè Montornès.
Pl. de Pau Picasso
El Fondo Amarillo, de la Penya Pere Anton

17 h
Els grans himnes del heavy metal i del rock es
fusionen amb el cançoner català en versió
rock, en un espectacle per a públic familiar.
Pl. de Pau Picasso

18 h

GIMCANA JOVE LA CLAU 7.0

Tarda intensa d’emocions, acció i molta intriga amb la gimcana juvenil més
esbojarrada. Més informació i inscripcions: esplaipanda@gmail.com. Per
participar-hi cal parar atenció a la plana Facebook “L’Encapu Txat”.
Pati de La Lira
Org. Esplai Panda
11

18.30 h

CONCURS DE FLAMS
Torna el mític concurs de menjar flams. Creus que ets el més ràpid
menjant flams? Vine a demostrar-ho.
Pl. de Pau Picasso
Org. Penya Pere Anton

19 h

CONCERT DE TARDA AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
El Sorralet esdevé l’envelat de la Festa Major amb l’audició
del concert de lluïment d’una de les millors i grans orquestres
del país. Accés gratuït. Aforament limitat.
Carpa Polivalent El Sorralet

22 h
Tres monologuistes de renom
pugen a l’escenari de la nit de
més bon humor de la Festa
Major.
Pl. de Pau Picasso

22.30 h

GRAN BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
Carpa Polivalent El Sorralet

23 h

PERE ANTON OPEN FESTIVAL
Sessió musical a la carta. Afegeix cançons a la playlist d’aquesta nit des
de l’1 fins al 12 de setembre, entrant a la plana Facebook de la Penya
Pere Anton. En sessió, Comando Wateke.
Zona de concerts
Org. Penya Pere Anton
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Dilluns 17 de setembre
D’11
EL LABERINT
a 14 h Instal·lació per perdre’s amb la canalla i trobar-se passant una bona
estona.
Pl. de Joan Miró
Org. Dept. d’infància
11 h

SARDANES DE FESTA MAJOR AMB LA COBLA PREMIÀ
Ballada d’aquesta tradicional dansa catalana, amb la interpretació de
les tres peces sardanistes de Montornès del Vallès.
Parc dels Castanyers

18 h

BERENAR D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
Cal recollir els tiquets d’invitació, gratuïts, a qualsevol
dels dos casals de gent gran.
Carpa Polivalent El Sorralet

19 h

FESTA HOLI JOVE MONTORNÈS 2018
Un espectacle de colors, música i acció, amb DJ i animació.
Les bosses de pols de colors són gratuïtes i es poden recollir mitja hora
abans de la festa a la mateix plaça.
Pl. de Pau Picasso
Org. Dept. de Joventut
Per al bon funcionament de l’activitat, seguiu les instruccions de
l’organització.

19.30 h

BALL PER A LA NOSTRA GENT GRAN - XAROP DE NIT
Carpa Polivalent El Sorralet

22 h

GRAN CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Av. d’Icària (entre el ptge. d’Aragó i el c. del Molí)

Dissabte 22 de setembre
De 10
a 14 h

TORNEIG D’HANDBOL
Carpa Polivalent El Sorralet
Club Handbol Montornès
13

17 h

XXIII MILLA URBANA MONTORNÈS NORD
Categories: de mini a veterans.
C. de Federico García Lorca
Club Atletisme Montornès

Diumenge 23 de setembre
9h

IX TORNEIG SOCIAL DE KARATE
Modalitats: Kata i Kumite
Carpa Polivalent Municipal El Sorralet
Club Karate Montornès

10 h

CICLISME – XI MEMORIAL LUÍS CÁMARA
Categories: veterans i dones.
C. de Federico García Lorca (sortida i arribada)
Club Ciclista Montornès

De 10
V INTERNACIONAL SCOOTER FESTIVAL
a 20 h Categories: Pro, Best-Trick, Iniciació i Semi-Pro.
Zona d’Skate Park Municipal
Bestial Wolf, Metal Core

L’organització es reserva el dret d’alterar l’horari o la programació per
motius justificats. Tota modificació serà informada a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament

@ajmontornes
@ajmontornes
facebook.com/ajmontornes
I a la web de l’Ajuntament www.montornes.cat
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Espectacles de foc i pirotècnia:
Divendres 14, després de les 21 h, Cremada de l’Ajuntament.
Dissabte 15, Correfoc infantil i Correfoc adult.
Dilluns 17, Castell de focs d’artifici
Carrers afectats pels correfocs:
◊ Correfoc infantil. Inici a les 20 h. Recorregut: Ajuntament, av. de l’Onze de
Setembre, rbla. de Sant Sadurní i pl. de Pau Picasso.
◊ Correfoc adult. Inici a les 22.30 h. Recorregut: Ajuntament, av. de l’Onze de
Setembre, c. Major i pl. de Pau Picasso.
Nota important:
El correfoc és un acte participatiu i l’organització recomana fer cas d’aquestes
indicacions. Cada participant és responsable únic dels accidents que hi pugui haver.
Recomanacions per als Correfocs:

◊ Vestiu-vos convenientment per participar al correfoc: roba de cotó gruixut o texà
de coll tancat i màniga llarga, mocador al coll, barret i calçat tancat.
◊ No agafeu els diables quan estan cremant. Balleu amb ells respectant el seu espai.
◊ Eviteu que la canalla ocupi les primeres files.
◊ No agafeu del terra bengales ni pirotècnia encesa o ja apagada.
◊ No fumeu a prop dels diables.
◊ No mulleu els diables.
◊ No aporteu material pirotècnic propi, més enllà del què ja disposa la colla de diables.
◊ Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari a partir de l’hora indicada per
l’organització.
◊ Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons.
◊ Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals, i tanqueu les finestres.
◊ Remulleu, en cas d’haver-n’hi, les plantes i elements susceptibles d’encendre’s que
no es puguin retirar i que estiguin a l’abast de les espurnes.
◊ Aparteu els vostres animals de companyia de les zones d’afectació del correfoc i
altres espectacles amb pirotècnia.
◊ En cas de dificultats respiratòries o al·lèrgia, no acudiu a aquesta activitat.
Recomanacions per a altres espectacles de foc i pirotècnia:

◊ Seguiu les indicacions de l’organització.
◊ Respecteu les distàncies de seguretat i no ocupeu els espais delimitats per
l’organització.

Recomanacions per a l'activitat Festa Holi:

◊ No fumeu ni feu ús de pirotècnia durant l’activitat.
◊ La pols que es proporciona a la festa no és comestible. En cas d’ingerir-la, cal
prendre molta aigua. En cas de vòmits, cal visitar el metge.
◊ Es recomana dur protecció ocular durant l’activitat. En cas que la pols entri en
contacte amb els ulls cal refrescar-los amb aigua abudant.
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COMPARTEIX LES TEVES IMATGES AMB L’ETIQUETA #FMMontornès18.
@ajmontornes

Afibromon
Associació Els Àngels ASPAHID
Associació Esportiva Montornès Futbol
Sala
Associació Excursionista Lleure
Montornès
Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Associació Fotogràfica de Montornès
Ball de Diables i Drac de Montornès
Banc de sang i teixits
Bestial Wolf, Metal Core
Carlos Morillo
Casal de la Gent Gran Montornès Centre
Casal de la Gent Gran Montornès Nord
Casal de Músics Masferrer
Centro Cultural Andaluz
Club Atletisme Montornès
Club Bàsquet Vila de Montornès
Club Ciclista Montornès
Club Escacs Montornès
Club Handbol Montornès
Club Petanca Sant Sadurní
Club Tennis Montornès

@ajmontornes

Club Karate Montornès
Colla de Geganters de Montornès
Col·lectiu Xics
Consell d'Infants de Montornès
Esbart Dansaire de Montornès del Vallès
Esplai Panda
Grup de ball de saló del Casal de Cultura
Grup de ball en línia del Casal de Cultura
Grup de dansa del ventre del Casal de
Cultura
Llar d'Infants Pública el Lledoner
Llar d'Infants Primavera
Kids&Us, acadèmia d'anglès
Mercè Rubí
Mon Mas
Pastisseria Viñallonga
Penya Els Bartomeus
Penya Pere Anton
Societat Coral La Lira de Montornès del
Vallès
Studio Danza Maestre
Unió de Botiguers de Montornès

I moltes gràcies a totes les persones voluntàries, les empreses col·laboradores i
patrocinadores, i els diversos departaments implicats de l’Ajuntament, especialment
a la feina del personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament, la Policia Municipal, la
Brigada Municipal i els serveis de neteja i gestió de residus
per fer possible un any més la Festa Major de Montornès del Vallès!

