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La Festa Major 2018, en marxa
Aquesta setmana s'ha iniciat l'Open de Tennis de Festa Major, la primera activitat
esportiva inclosa en el programa de la Festa Major de Montornès d'enguany. Els actes
centrals tindran lloc entre el 14 i el 17 de setembre.
El dia 14, després del toc d'inici a càrrec de la Colla de Geganters i del tradicional
seguici popular fins a l'Ajuntament, les contacontes Mercè Rubí i Mon Mas oferiran el
pregó amb motiu del 50è aniversari de la Biblioteca de Montornès. Seguidament, la
Colla Ball de Diables i Drac de Montornès tornarà a calar foc a la casa consistorial fent
realitat la "Cremada de l'Ajuntament", l'espectacle piromusical que enguany celebra 30
edicions.
Més propostes diürnes i familiars
La Festa Major d'enguany dona un nou impuls a les activitats que es desenvolupen
durant el dia per potenciar, encara més, la participació de les famílies. Dos concerts a
càrrec de Heavy per Xics i de Los Mil hombres a la plaça de Pau Picasso, el diumenge
16 i El laberint, una instal·lació on perdre's amb la canalla que s'ubicarà el 17 de
setembre a la plaça de Joan Miró, són dues de les novetats de la programació. Al
costat d'això continua la Moguda de l'Esplai Panda el dissabte 16 i el concert de Tapeo
Sound System en el marc de la Fontapa, el mateix dissabte a la tarda al carrer de
Jaume Balmes.
Les activitats diürnes més emblemàtiques de la Festa Major també hi seran presents.
És el cas de la pujada al castell de Sant Miquel, la Dansa de la Batalla amb els
gegants Pere Anton de Rocacrespa i Bartomeu Sala, el berenar d'homenatge a la gent
gran o la Gimcana Jove La Clau 7.0 de l'Esplai Panda, entre d'altres.
La música a la festa
La zona de concerts acollirà enguany els espectacles de El Niño de la Hipoteca, La
Loca Histeria, Comando Wateke, Ragatunning i els grups locals Proyecto Piharo i
Etapa Reina.
La Carpa Polivalent El Sorralet serà l'escenari dels balls amb l'Orquestra Marinada,
l'Orquestra Maravella i la formació Xarop de Nit.
Les sardanes també tindran el seu protagonisme al llarg de les festes amb una ballada
al parc dels Castanyers amb l'acompanyament de la Cobla Premià.
Viure les festes amb respecte
En el marc de la campanya municipal No és No. Tinguem la festa en pau, la regidoria
de Polítiques d'Igualtat instal·larà un punt lila a la zona de concerts, on prestarà
atenció individual i confidencial per informar i prevenir sobre les agressions sexuals i
masclistes.
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Al mateix espai, professionals del CRÍTIC, el Pla de Prevenció en drogues, pantalles i
riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran, ubicaran una paradeta per informar
sobre la campanya Hidrata’t per un consum responsable d'alcohol. A la vegada,
assessoraran tothom qui s'hi acosti sobre aspectes de sexualitat, drogues i
alcoholèmia.
Sempre en connexió
Com cada any, es farà un seguiment de la celebració a la pàgina de Facebook de
l'Ajuntament i als seus perfils de Twitter i Instagram (@ajmontornes). També hi haurà
piulades al Twitter @RadioMontornes. A més, es torna a proposar una etiqueta,
enguany #FMMontornes18, per compartir missatges i fotografies a la xarxa.
https://www.facebook.com/ajmontornes/
https://twitter.com/ajmontornes
https://www.instagram.com/ajmontornes/
El programa d'activitats:
https://www.montornes.cat/fitxer/38440/Programa_FM_2018_web.pdf

