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Presentació de la Festa Major 2021 
 

 Aquest dimecres 8 de setembre, a les 18 h, el Teatre Margarida Xirgu 
(pl. de Margarida Xirgu, 3) acollirà la presentació de la Festa Major 
2021.  

 Durant l'acte també es presentarà la campanya social i cívica que es 
posa en marxa coincidint amb les festes.  

La presentació comptarà amb la presència de l'alcalde, José A. Montero, de la 
regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, així com representants de les 
penyes Pere Anton i Els Bartomeus. 

Durant l'esdeveniment s'explicaran les novetats que acompanyaran la Festa 
Major d'enguany en relació al recinte firal, mesures inclusives de la fira 
d'atraccions, actuacions de suport a la restauració local, i recuperació de les 
activitats protagonistes de la cultura popular i tradicional de Montornès. 

La programació de la Festa Major d'enguany inclou a l'entorn de mig centenar 
d'activitats. Els actes centrals tindran lloc del 17 al 20 de setembre.  

Una campanya vital i impactant 

L'acte d'aquest dimecres també inclou la presentació de la campanya social i 
cívica que es difondrà coincidint amb la Festa Major. La campanya compta amb 
un lema i una imatge impactants que es difondran en formats físics i a través de 
les xarxes socials. Per mitjà de vídeos, falques radiofòniques, cartells, 
pancartes i altres suports, la campanya incideix en quatre línies comunicatives: 
jovent, convivència, salut i feminisme. 

 

Altres presentacions 

També aquesta setmana tindrà lloc la presentació de les ja tradicionals postres de 
Festa Major, una iniciativa de la Penya Pere Anton i el pastisser local Jaume 
Viñallonga. Es farà el dijous, 9 de setembre a les 11.30 h a la Pastisseria Viñallonga 
(carrer de Jacint Verdaguer, 3). 

El divendres 10 de setembre, a les 18.30 h el Gastrobar Sputnik (carrer del Molí, 28) 
acollirà la presentació de la cervesa de la Festa Major, impulsada per les penyes 

Pere Anton i Els Bartomeus i elaborada per As Cerveza Artesana. 

C
O

N
V

O
C

A
T

Ò
R

IA
 D

E
 P

R
E
M

S
A

 


