Departament de Mitjans de Comunicació

NOTA DE PREMSA

Data: 29 d'abril de 2019

Presentació de la sisena edició de La Remençada.
El Gran Musical Històric del Vallès
•
•

La presentació de La Remençada tindrà lloc el proper 7 de maig a
les 18.45 h a la Masia El Molí (Av. d'Icària, 7-9).
El pastisser local, Jaume Viñallonga en serà el padrí.

L'Associació La Remençada de Montornès farà la presentació el 7 de maig de l'edició
d'enguany de La Remençada. El Gran Musical Històric del Vallès.
L'acte s'iniciarà amb la signatura del conveni d'apadrinament i la firma en el llibre
d'Honor de l'Associació La Remençada per part del padrí de l'espectacle. En aquesta
edició ho serà el pastisser local, Jaume Viñallonga, guardonat per la Generalitat amb
el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2017. Des que es va crear la figura
de l'apadrinament de la Remençada, ara fa tres anys, n'han estat padrines la cuinera
Ada Parellada, el 2017, i la dibuixant Pilarin Bayès, l'any 2018.
Un cop feta la signatura, començarà la presentació amb parlaments dels representants
de l'entitat i les institucions, intercalades amb dramatitzacions a càrrec del grup
escènic de La Remençada i interpretacions de l'alumnat de l'Escola Municipal de
Música.
A continuació, 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” al pati de la
Masia.
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, un projecte de poble
La sisena edició de La Remençada de Montornès. El Gran Musical Històric del Vallès
es representarà l'1 de juny, 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 musical inèdit per ser representat de forma itinerant pels
carrers de Montornès i interpretat per veïns del poble. També és el veïnat qui, de
forma voluntària, s'ocupa del vestuari, escenografia i de tots els aspectes de
l'organització. La música és del compositor Xavier Baurier i, des de fa cinc anys, està
dirigit per l'actor i director vallesà,Toni Figuera.
Des de la primera representació, l'esdeveniment ha pretès ultrapassar el seu caràcter
merament teatral i s'ha anat enriquint amb nombroses iniciatives que l'han convertit en
un projecte amb valors culturals, socials i d'impuls a la gastronomia i l'economia local.
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