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Presentació de la tercera edició de 
les postres de la Festa Major  
 
El 4 de setembre a les 11.30 h, la Penya Pere Anton en col·laboració 
amb el pastisser local Jaume Viñallonga presentarà les postres de la 
Festa Major 2019. L’acte tindrà lloc a la pastisseria Viñallonga (c. de 
Jacint Verdaguer, 3 de Montornès del Vallès). 
 

Per tercer any consecutiu, la Penya Pere Anton i el pastisser montornesenc 
Jaume Viñallonga col·laboren en la creació de les postres de la Festa Major, un 
element propi, característic i de qualitat que integra gastronomia i cultura 
popular, consolidat ja com a part de la festa gran de Montornès.  
 
Enguany destaca la inspiració en unes postres de procedència francesa que 
combinen fruita fresca i productes làctics. També, com a novetat, el sabor de la 
Festa Major s'estén a altres productes.  
 
A més, i seguint la línia encetada en la passada edició, la recepta torna a ser 
baixa en sucres i en greixos.  
 
L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde, José A. Montero, de la regidora 
de Festes, Mercè Jiménez, del pastisser Jaume Viñallonga, i de representants 
de la Penya Pere Anton.  
 
 
De l'autor de les postres  
 
Jaume Viñallonga pertany a la segona generació de pastissers d'un dels 
establiments històrics del municipi: la pastisseria Viñallonga, fundada l'any 
1974. En les seves creacions ajunta els sabors tradicionals amb fórmules i 
presentacions innovadores. També dedica temps a donar a conèixer la seva 
particular manera de veure la pastisseria i la cuina a la resta del món fent 
assessories i formacions en què comparteix els secrets de la seva marca. 
  
El pastisser va ser guardonat amb el Premi al millor jove artesà alimentari 
innovador 2017 que atorga la Generalitat de Catalunya. 
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