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DEL 7 AL 22 DE SETEMBRE

https://www.montornes.cat/
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Aquest any us proposem una Festa Major singular, diferent del que espereu, però 
de qualitat i segura. Les circumstàncies que provoca la pandèmia de la COVID-19 

estan condicionant la nostra vida des de ja fa uns mesos, però hem d’evitar que això 
ens paralitzi. Evidentment tenim una gran responsabilitat tots plegats per garantir 
l’acompliment de les mesures de seguretat, higiene i distància a cadascuna de les 

activitats programades però, sens dubte, entre tots i totes ho farem possible i sortirà bé.

Ha estat necessari un enorme esforç dels equips tècnics de l’Ajuntament i de les 
entitats; ha calgut una gran injecció d’imaginació per adaptar a les circumstàncies 

actuals les activitats habituals que tothom espera i desitja. Tampoc no ha estat fàcil de 
programar amb tant de temps tot el que calia i superar les incerteses i els entrebancs 

que provocava a cada moment aquesta realitat canviant. 

Teniu a les mans una programació de qualitat, molt variada, amb moltes novetats i 
pensada per a totes les edats i gustos. A més, podeu estar tranquils i tranquil·les, perquè 

la seguretat estarà garantida en tot moment.

Això sí, com passa amb la resta d’activitats socials, és fonamental la vostra 
responsabilitat i col·laboració, ja que cal atendre i respectar totes les indicacions per 

mantenir les mesures de seguretat i higiene de les activitats que s’han programat. Entre 
tots i totes ho farem possible; ho hem demostrat durant aquests mesos i a la Festa 

Major hem de continuar així.

Els pregoners i pregoneres d’aquest any seran els col·lectius protagonistes de la lluita 
contra la COVID-19. Sanitaris, serveis públics, voluntaris i voluntàries, professionals 
bàsics, comerços, etc., que ens han cuidat tant durant  aquests mesos, posaran veu 
a l’inici de la Festa perquè s’ho mereixen. Més endavant,  ja trobarem un moment 

adequat per homenatjar-los; així com també homenatjar i recordar les víctimes de la 
malaltia a Montornès. Les persones que han emmalaltit, les que han perdut la vida i les 

seves famílies mereixen un acte i un memorial del seu poble per honorar-los. No els 
oblidarem mai.

Per descomptat que a tothom li agradaria que la situació fos una altra. Algun dia 
tornarà la festa que coneixem i de la qual ens agrada gaudir però ara, que de moment 
no és possible, us vull animar a celebrar amb alegria la Festa Major d’aquest any, que 

serà ben singular i que, malgrat tot, us està esperant. 

José A. Montero, alcalde de Montornès del Vallès

Rebeu una benvinguda especial a una

Festa Major inoblidable
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Instruccions per a una bona 
Festa Major amb totes les garanties!

Totes les activitats presencials requereixen reserva prèvia d’entrada, tot i ser gratuïtes.
A més, la majoria funcionen amb seients assignats. A partir del 7 de setembre: 

ADQUIRIR ENTRADES PER A ACTIVITATS GRATUÏTES 

Per internet  
entrades.montornes.cat

Distància de seguretat Desinfecció de mans a l’accés

Activitat virtual / streaming Assignació de taula

Activitat asseguda 
Reserva prèvia d’entrades per 
a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Ús obligatori de mascareta Mesures de 
seguretat alimentària

CAL RESERVAR PRÈVIAMENT CITA PRESENCIAL  
- trucant al 659897166 o al 935721719, dilluns i dimecres
  de 10 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 20 h. 
- enviant missatge Whatsapp al 659897166.

Presencialment al Casal de Cultura
Dc 9, dll 14 i dc 16 de setembre de 10 a 14 h. 
Dj 10, dt 15 i dj 17 de setembre de 16 a 20 h.

http://entrades.montornes.cat
http://entrades.montornes.cat
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#NoésNoMontornès
#MontornèsLliureAgressionsSexistes
#LliuresdeMasclismes

Res no és excusa, a la festa no s’abusa!
Davant el sexisme tampoc abaixem la guàrdia!

Tinguem la festa en pau.

En les següents activitats, situades a la zona de concerts (aparcament delimitat de 
Les Vernedes):

• Concert de Valira
• Concert de Roba Estesa
• Concert de Joan Mirock
• Nit de comèdia amb Calladitas estáis más guapas. 

Heu de tenir en compte:

Per tal de mantenir el servei amb garanties, consumiu amb moderació i 
responsabilitat.

Porteu la mascareta ben posada en tot moment.

A l’hora de beure, enretireu-vos la mascareta un moment i torneu-la a lloc 
de seguida.

Seguiu el recorregut senyalitzat, tant per acudir a la barra com per anar als 
serveis.

Cal que us mantingueu al vostre lloc assignat. No us entretingueu a saludar 
ningú ni a la barra, ni als lavabos, ni als accessos i proximitats del recinte, ni 
a una localitat de la pista que no sigui la vostra.

Si cal fer cua, mantingueu una distància mínima de 1,5 m amb les altres 
persones.

Si hi ha molta cua, espereu que no n’hi hagi tanta, o desistiu.

Si podeu aprofitar el viatge a la barra per dur la vostra comanda i la 
d’alguna altra persona que us acompanya en unitat de convivència 
estalviareu viatges i cues.

No es llogaran gots retornables! Porteu el vostre got de plàstic reutilitzable 
de casa! Sinó, us serviran amb got compostable d’un sol ús, fins que s’acabin.

HI HAURÀ SERVEI DE BARRA
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La samarreta 
de LA Festa Major 
2020

Disseny d’Edu Valls, 
il·lustrador montornesenc

Punts de venda:
· Frutos Secos Ike (C. Major. 16)
· El Gato con Botas  (C. de Jaume Balmes. 12) 
· Pollería Angelita (Mercat Nuestra Señora del Carmen) 
Amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Montornès del Vallès

5€

Photocall virtual
de Festa Major

Durant tota 
la Festa Major

Ensenya com vius la Festa Major fent servir l’etiqueta #AFM_photocall_FM2020 a Instagram.  
Org. Associació Fotogràfica Montornès
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Que es noti als balcons
que estem de Festa Major!

Fins el 21
de setembre

Més informació a   @penyapereanton o a pereanton@gmail.com. 
Veredicte i lliurament de premis, diumenge 20 a partir de les 18.45 h.
Org. Penya Pere Anton, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Montornès del Vallès (UBM)

CONCURS D’APARADORS DE FESTA MAJOR

Guarnim els aparadors comercials, fem lluir 
Montornès per Festa Major!

El comerç de proximitat, que dona vida als 
carrers i a les places del nostre poble tot l’any, 
s’empolaina per Festa Major!

Com participar-hi:  
Si tens un establiment comercial, guarneix 
el teu aparador exterior amb els colors 
groc (Penya Pere Anton) o verd (Penya Els 
Bartomeus) o, si ho prefereixes, tots dos.

Premis: 
Premi al millor aparador de Festa Major 
de Montornès 2020. Jurat popular. 

CONCURS DE BALCONS I FINESTRES 
DE FESTA MAJOR

Decorem els balcons i finestres de casa! 

Es valorarà l’originalitat, la relació amb les 
penyes de la Festa Major i l’ús de materials 
reciclats i reciclables.

Com participar-hi:
· Envia fotos del teu balcó (o finestra)  
  guarnit, indicant el teu nom, telèfon 
  i adreça per correu electrònic a 
  pereanton@gmail.com.
· Les fotos es penjaran a les xarxes socials 
  de la Penya Pere Anton. 

Premis:
A les 3 millors intervencions!

Exposicio Artistica 
“Teixint Solidaritat” 

Del 17 al 20 
de setembre

Exposició d’art en temps de la COVID-19 a càrrec de #CuidemnosMontornès, xarxa de 
voluntariat de suport a les necessitats sorgides arran de l’emergència sanitària.

Mostra de les vivències, les emocions i la cooperació d’aquells moments en què les 
màquines de cosir, els fils i les impressores 3D dibuixaven esperances. 

Les mascaretes, amb dissenys exclusius, es podran adquirir fent un donatiu voluntari 
que es destinarà íntegrament a l’entitat Globus pels Valents, que dona suport a les 
famílies amb infants amb càncer. 

 Visites
Matí: dissabte 19 d’11 a 13 h
Tardes: de dijous 17 a diumenge 20 de 17.30 a 20 h

 Can Saurina

https://www.instagram.com/penyapereanton/?hl=es
https://es-la.facebook.com/PenyaPereAnton/
mailto:pereanton%40gmail.com?subject=
mailto:pereanton%40gmail.com?subject=
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Presentació de la quarta edició de les postres de la Festa Major, una creació de
la pastisseria Viñallonga en col·laboració amb la Penya Pere Anton.

En aquesta ocasió, no s’hi inclou degustació. Activitat no oberta al públic.

 12 h
 Pastisseria Viñallonga (C. de Jacint Verdaguer, 3)  

Org. Penya Pere Anton

Les postres de
la Festa Major 2020

Dimecres 16 
de setembre

Presentació de l’entitat Montornès Animal i projecció a la fresca del documental 
Empatia, dirigit per Ed Antoja i produït per La Diferencia i FAADA. L’obra narra 
l’experiència d’Ed que rep l’encàrrec de realitzar un documental sobre el canvi 
d’hàbits de la societat que perjudiquen els animals.

 21:30 h Obertura de portes a les 20.45 h
 Pati de Can Xerracan

Org. Montornès Animal

Dijous 17 
de setembre Cineforum: Empatia

Open de Tennis 
de Festa Major 2020 

Del 7 al 19 
de setembre

 Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes 

Open Individual

Categoria

Aleví, infantil i cadet

Benjamí

Del 7/09 al 13/09 

18/09

De 9 a 12 h 

De 9 a 14 h

Sènior

Sènior

Del 14/09 al 19/09

Del 7/09 al 13/09

De 17 a 21 h de 
dilluns a divendres, 
dissabte de 9 a 13 h 

Data Horari

Open Dobles 

Org. Club Tennis Montornès

Final dobles

Final individuals

19/09

19/09

9 h

9 h
Finals

Totes les categories 19/09 12 hEntrega de premis

Reserva prèvia d’entrades per 
a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

http://entrades.montornes.cat
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Divendres 18 de setembre

Del recés del mític grup valencià La Raíz en van brotar altres projectes potents, com 
el de Juan Zanza, el seu guitarrista. Valira presenta Ecos de aventura. Sessió chill-out 
amb El Wateke Group de 21.30 a 23 h.

Concert de Valira

 23 h Obertura de portes a les 21.30 h   
 Zona de concerts 

(aparcament de la ZEM Les Vernedes)

a càrrec de la xarxa de voluntariat Cuidem-nos.  

Plantada de figures i elements de la cultura popular i tradicional amb la participació 
del Ball de Diables i Drac de Montornès i la Colla de Geganters de Montornès del Vallès. 

Prego de Festa Major 

 20.30 h Obertura de portes a les 19.30 h
 Pati de la nova Escola Palau d’Ametlla

Acompanyament musical
en directe de Xarop de 
Canya. 

Petit castell de focs a càrrec del Ball 
de Diables i Drac de Montornès.

http://entrades.montornes.cat
https://www.valiramusic.com/
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El Tortillanton  
amb l’acompanyament musical del duet Cordes del Sud

que marida musica classica i temes actuals

 11 h  Obertura de portes a les 10.30 h 
 Pati de la Lira

Org. Penya Pere Anton

Una edició del mític concurs que tria la millor 
truita de patates de Montornès del Vallès!

Per participar-hi: Inscripció prèvia a 
pereanton@gmail.com, amb equips de 4 
participants com a màxim. Cal dur tots els 
estris de cuina i ingredients necessaris, 
i seguir les mesures que estableixen els 
protocols de salut alimentària vigents. 

Es valorarà la dinamització en el procés 
d’elaboració de la truita. 

Per venir-hi de públic: reserva anticipada 
a entrades.montornes.cat.
Més informació a   @penyapereanton

Dissabte 19 de setembre

La Moguda Panda es reinventa a causa de la nova situació  
i proposa activitats per gaudir amb la família de forma segura. 
Amb la participació de Xarop de Canya.

Moguda Panda 

 D’11 a 14 h  Obertura de portes a les 10.30 h 
 Pati de la nova Escola Palau d’Ametlla

Org. Esplai Panda amb la col·laboració del Departament d’Infància

Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

mailto:pereanton%40gmail.com?subject=
http://entrades.montornes.cat
https://www.instagram.com/penyapereanton/?hl=es
https://es-la.facebook.com/PenyaPereAnton/
http://entrades.montornes.cat
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

La cantautora montornesenca s’estrena amb un concert acústic a l’escenari més jove 
de la Festa Major, on aprofitarà per presentar en primícia el seu primer EP.

 20 h Obertura de portes a les 19.30 h 
 Pati de Can Xerracan

Org. Dept. de Joventut

Concert amb Ariana Zar 

Roba Estesa és un grup de música en 
català que s’autoclassifica dins d’un 
gènere propi, el folkcalentó. Les seves 
components es reivindiquen com a 
dones i proposen noves dinàmiques 
per gaudir de l’oci i de la música des 
de la visibilització i l’empoderament. 
Sessió chill-out amb DJ Alain & 
Rubén de 21.30 a 23 h. 

 23 h  Obertura de portes a les 21.30 h 
 Zona de concerts 

(aparcament de la ZEM Les Vernedes)

Concert 
de Roba Estesa

http://entrades.montornes.cat
http://www.somrobaestesa.cat/
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Més informació a   @penyapereanton

 18 h Obertura de portes a les 17 h
 Pati de la Lira 

Org. Penya Pere Anton

Diumenge 20 setembre

Categories Sènior i Sub12.
Mitjançant la plataforma Lichess.
Més informació i inscripcions a 
695789372. 

 12 h  
Org. Club Escacs Montornès

Campionat d’escacs en linia

- Humor amb els monòlegs de la Maga. 
- Tot seguit, concurs de flams! 

Cal inscripció prèvia!

MonOlegs Grocs.
I concurs de flams!

Enguany no podrem ser a plaça, però 
reviurem l’esperit i l’emoció de la 
30a Dansa de la Batalla a les nostres 
pantalles!

  13 h

 Canal YouTube dels Gegants de 
Montornès
Org. Colla de Geganters de Montornès

Revivim la Dansa de la Batalla 2019

http://entrades.montornes.cat
https://www.instagram.com/penyapereanton/?hl=es
https://es-la.facebook.com/PenyaPereAnton/
https://www.instagram.com/maga.paiva/?hl=es
https://youtu.be/aL4EiA90xdo
https://youtu.be/aL4EiA90xdo
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

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. 

Aquest any concert de lluïment 
per partida doble i amb seient 
assignat prèviament!

Concert de tarda
amb l’Orquestra Maravella 

DOBLE TORN!
 19 h  /   22.30 h 

Obertura de portes 1,5 hores abans
 Carpa Polivalent El Sorralet 

L’actuació de les 19 h serà retransmesa en directe per  
(per TV i per vallesvisio.cat/directe).

Vuit músics de bandes amb gran 
trajectòria i reconeixement com 
Macaco o Pastora coincideixen 
a l’escenari després de fer-ho a 
l’escola on porten cada dia els 
seus fills; junts faran sonar els 
temes més clàssics i coneguts del 
rock mundial... en català! Tothom 
a gaudir, família! 

Concert amb Joan Mirock  

 18 h Obertura de portes a les 16.30  h
 Zona de concerts

     (aparcament de la ZEM Les Vernedes) 

http://entrades.montornes.cat
https://www.maravella.com/ca/
http://vallesvisio.cat/directe
https://es-es.facebook.com/pg/joanmirock/about/
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Mag i humorista. Un tot terreny de l’escenari. Marín, tot i la seva joventut, ha portat 
la seva màgia per tots els racons del país. Ha guanyat nombrosos premis de màgia 
i a més és un mag «televisiu», ja que popularment és conegut per ser el Guanyador 
del programa Pura Magia de Televisió Espanyola. Un extens currículum l’avala com a 
showman perfecte per a l’escenari jove!

 20 h Obertura de portes a les 19.30 h
 Pati de Can Xerracan 

Org. Dept de Joventut

Magia amb el jove Mag Marin 

Nit de Comedia amb Calladitas estais 
mas guapas Show

Sil de Castro i Jessika Rojano presenten aquest exitós i polifacètic 
espectacle escrit, dirigit i interpretat per cinc còmiques. Públic adult.

 23 h Obertura de portes a les 21.30  h
 Zona de concerts

     (aparcament de la ZEM Les Vernedes) 

http://entrades.montornes.cat
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Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Monologuista, actor, humorista… i de Jaén. Hi ha qui l’ha descobert fent de frutero 
a la sèrie 7 Vidas. Tanmateix, vinculat a aquest famós personatge o no, és ben clar 
que té un do per a la interpretació i sap arrencar 
rialles! A riure!

 19 h Obertura de portes a les 17.30 h
 Carpa Polivalent El Sorralet 

Espectacle d’humor 
amb Santi Rodriguez: 
Como en casa de uno... 
en ningun sitio

La tradicional ballada de sardanes a l’ombra dels arbres de l’emblemàtic parc, 
enguany serà una audició i cal inscriure-s’hi prèviament. 

 12 h Obertura de portes a les 11 h
 Parc dels Castanyers 

Audicio de sardanes 
amb la Cobla Premia

Dilluns 21 de setembre

Col·lecció de jocs reciclats amb  
forma d’animals. Endevines quins són? 
Hi jugues? 

 D’11 a 14 h
 Pati de la nova Escola Palau d’Ametlla 

Org. Dept. d’Infància

L’Animalada

http://entrades.montornes.cat
https://santirodriguez.es/


15

Reserva prèvia d’entrades per a TOTS els actes presencials
entrades.montornes.cat

Dimarts 22 de setembre

Jornada de donacio de sang

El colofó de la Festa Major serà visible des d’arreu 
de Montornès del Vallès!

 22 h
 Av. d’Icària 

Gran Castell de focs d’artifici

Patrocinat per  

Un espectacle teatral, ple de la ciència més destacada i de l’humor més 
«intel·ligent». Noranta minuts de monòlegs científics, però de veritat, dels que fan 
riure i a més et fan aprendre coses noves! 

 20 h Obertura de portes a les 19.30 h
 Pati de Can Xerracan 

Org. Dept de Joventut 

Monolegs Big Van Ciencia

 De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
 Sala d’actes del Casal de Cultura 

Org. Banc de Sang i teixits i Departament de Salut Pública, 
amb el suport de l’Associació de Donants del Vallès Oriental

Cal reservar hora prèviament a través de donarsang.gencat.cat

http://entrades.montornes.cat
https://www.lucta.com/es/
http://donarsang.gencat.cat
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Comparteix les teves imatges amb l’etiqueta #FMMontornès20 
   @ajmontornes
www.montornes.cat

Moltes gràcies a totes les persones, col·lectius 
i entitats voluntàries, les empreses col·laboradores i 

patrocinadores, i els diversos departaments de l’Ajuntament,
per fer possible un any més i malgrat tants entrebancs,

una lluïda i participada Festa Major de Montornès del Vallès 
amb totes les garanties!

https://www.instagram.com/ajmontornes/?hl=es
https://es-es.facebook.com/pg/ajmontornes/photos/
https://twitter.com/ajmontornes?lang=es
http://www.montornes.cat
https://www.montornes.cat/
https://www.diba.cat/
https://www.cocacola.es/es/home/
https://www.lucta.com/es/

