
 

Departament de Mitjans de Comunicació 
 

Data: 9 de setembre de 2019 
 

 

La Festa Major de Montornès, sense 
fronteres 
 
 El pallasso Tortell Poltrona, president i fundador de l'entitat 

benèfica Pallassos Sense Fronteres, serà el pregoner de les festes 
d'enguany.  

 Els actes centrals se celebraran entre el 13 i el 16 de setembre i 
inclouran novetats com la primera batalla competitiva entre les 
penyes Pere Anton i Els Bartomeus o el concert del grup Oques 
Grasses. 

 El programa aglutina prop de 80 activitats pensades per a totes les 
edats 

Des de començament de mes s'estan desenvolupant tot d'activitats incloses ja 
en el programa de Festa Major. N'hi ha hagut de caràcter esportiu (com l'Open 
de Tennis de Festa Major, un Torneig de Futbol Sala, el 3x3 del Club Bàsquet 
Vila de Montornès o la melé de petanca oberta al poble) i de socioclturals com 
l'exposició Gomesi: la dona ugandesa com a motor de societat o un sopar de 
cabàs que tindrà lloc el dijous 12 a la plaça de Pau Picasso. 

Divendres començaran els actes centrals de la Festa Major 2019. Després del 
toc d'inici i el seguici de Festa Major, tindrà lloc el pregó, que es durà a terme a 
les 21 h als jardins de l'Ajuntament, i que enguany anirà a càrrec del president i 
fundador de Pallassos sense fronteres, Tortell Poltrona. A continuació es farà la 
tradicional cremada de l'Ajuntament. 

Pere Antons vs Bartomeus. Qui guanyarà? 

Una de les novetats destacades de la Festa Major 2019 té a veure amb les 
dues colles de Montornès. Seguint el model d'altres municipis de la comarca, 
durant les festes, les penyes Pere Anton i Els Bartomeus competiran per 
valorar la participació del veïnat. Ho faran en cinc proves: la donació de sang 
(12/09), en el photocall (13/09), en la Moguda Panda (14/09), en l'estirada de 
corda (14/09) i en la guerra de globus d'aigua (15/09). A l'endemà, s'anunciarà 
el veredicte a la plaça de Pau Picasso, abans de la Festa Holi Jove. Totes les 
propostes són obertes a la ciutadania, tingui o no el marxandatge de les 
penyes. 
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30 anys de la Dansa de la Batalla 

La Festa Major d'enguany té una especial importància per a la Colla de 
Geganters de Montornès perquè es compleix el 30è aniversari d'un dels seus 
espectacles més importants: la Dansa de la Batalla a la plaça de Joan Miró. Per 
continuar la celebració dels 30 actes, l'entitat inaugurarà una exposició 
fotogràfica el 7 de setembre que romandrà fins al 28 del mateix mes a Can 
Saurina. 

Alhora, el Drac Ceballot i el Drac Petit del Ball de Diables i Drac de Montornès 
compleixen 25 i 10 anys respectivament. 

La música, un element indispensable a les festes 

El grup Oques Grasses, responsable d'alguns dels èxits festius de l'estiu, serà 
el plat fort de la zona de concerts. Hi actuaran el 13 de setembre a la nit, 
després del grup local Gürtel Club i abans dels DJ's de Montornès El Wateke. A 
l'endemà, el conjunt montornesenc Lost Inside tocarà abans de la banda de 
versions La Loca Histeria i la vetllada acabarà amb una altra sessió de música 
electrònica a càrrec de DJ Alain i Rubén. Els dos músics i El Wateke també 
protagonitzaran una batalla de DJ's el 15 de setembre al mateix espai. Apart de 
a la zona de concerts, s'han programat activitats musicals a altres punts del 
poble, amb xous de bandes com Tapeo Sound System a la Fontapa o de les 
orquestres Rosaleda, Maravella i Boogie Woogie a la Carpa Polivalent El 
Sorralet. 

Amb respecte i consciència, la festa és millor 

Com cada any, la Festa Major tornarà a ser un espai per intensificar la 
campanya de prevenció contra les agressions sexuals i masclistes No és No. 
Tinguem la festa en pau. Per això, la zona de concerts acollirà un Punt Lila els 
dies 13, 14 i 15 de setembre per oferir atenció individual i confidencial a qui ho 
necessiti. 

A la mateixa ubicació, professionals del CRÍTIC, el Pla de Prevenció en 
drogues, pantalles i riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran, 
instal·laran la seva habitual paradeta dedicada a informar el públic més jove 
sobre temes de sexualitat, drogues i alcoholèmia. Enguany una part del 
missatge que s'enviarà apel·la a la consciència individual de cadascú, adults i 
joves, sota el lema #somexemple.  

L'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència també posarà en marxa mesures 
de seguretat addicionals per evitar concentracions incontrolades i prevenir 
actuacions vandàliques durant les festes. 
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La Festa Major en directe 

De nou, les persones que facin ús de les xarxes socials podran fer un 
seguiment de la celebració a les pàgines de Facebook de l'Ajuntament i als 
seus perfils de Twitter i Instagram (@ajmontornes). També hi haurà piulades al 
Facebook i al Twitter de l'emissora de ràdio municipal (@RadioMontornes). A 
més, es proposa l'etiqueta #FMMontornès19 per compartir missatges i 
fotografies a les diverses plataformes. 

 


