FESTA MAJOR
MONTORNÈS DEL VALLÈS
del 6 al 26 de setembre de 2021

Salutació de l’alcalde
Segur que pensàveu que aquest any podríem gaudir de la Festa Major
habitual i que, a aquestes alçades, ja hauríem superat la pandèmia.
Malauradament no és així encara, i fins i tot hi ha hagut més complicacions
que han alterat la recuperació progressiva de les activitats. Malgrat tot
plegat, seguim endavant.
Donades les circumstàncies, hem programat una festa segura, garantint
totes les mesures higièniques, d’aforaments i de distàncies, però amb
molta qualitat i pensant en totes les edats i gustos. Tenim una gran
responsabilitat, entre tots i totes ho farem possible i sortirà bé.
De nou, ha sigut necessari un enorme esforç dels equips tècnics de
l’Ajuntament i de les entitats. Ha calgut una gran injecció d’imaginació
per adaptar les nombroses activitats. Destaquem l’empenta de les penyes
Els Bartomeus i Pere Anton. Notareu les novetats i l’avenç de la festa
respecte a l’edició de l’any passat. També recuperem el recinte firal amb
les atraccions que tant us agraden, i on s’han programat hores de silenci
en atenció als col·lectius amb necessitats especials.
Aquests dies de festa volem recuperar l’entusiasme i l’estat d’ànim positiu
de la ciutadania però, aquests dies i com la resta de l’any, volem mantenir
el nostre rebuig al masclisme, a l’LGTBI-fòbia, al racisme i a la violència.
Insistirem també en el consum responsable d’alcohol i en l’ús respectuós
de l’espai públic, que és de totes i tots.
Les pregoneres i els pregoners d’aquest any seran les nenes i els nens
del Consell d’Infants de Montornès, a qui fa una especial il·lusió i que
assumeixen aquest protagonisme merescut per continuar amb el
compromís amb el seu poble. La infància ha estat un exemple de
resistència i responsabilitat davant la Covid-19, a les escoles, a l’esport, a
l’espai públic i a casa.
Mereixeu uns dies per gaudir de la festa del vostre poble, per retrobar-vos
després de l’estiu i passar-ho bé. Podreu, també, sopar als bars i restaurants
del poble que us atendran la mar de bé. Malgrat les limitacions, la Festa
Major us està esperant.
José A. Montero,
alcalde de Montornès del Vallès.

INSTRUCCIONS PER A UNA BONA
FESTA MAJOR amb totes les garanties

Reserva prèvia d’entrades necessària per a tots els actes.
Reserva prèvia
entrades online
entrades.montornes.cat
o per telèfon

Inscripció prèvia en un establiment
o altres, per a casos puntuals

Públic assegut

Desinfecció de mans a l’accés

Distància de seguretat
entre bombolles

No és permès fumar a l’interior del
recinte de cap de les activitats.

Ús obligatori de la mascareta

La programació està subjecta a les mesures de restricció per a la contenció de la
COVID19 i als canvis que es vagin determinant per les autoritats sanitàries.
Qualsevol canvi s’informarà pel web municipal i les xarxes socials.

ADQUISICIÓ D’ENTRADES PER A CADA ACTIVITAT
Totes les activitats requereixen reserva prèvia d’entrada,
tot i ser gratuïtes. Entrades disponibles a partir del 9 de setembre!
Per internet: al portal entrades.montornes.cat
Suport a l’adquisició d’entrades:
Per telèfon: 93 572 17 19 (Casal de Cultura)
Enviament d’entrades per correu-e o Whatsapp,
o concretant cita per venir-les a recollir impreses.
Tarda dels dies 9, 10, 14 i 16 de setembre, de 16 a 20 h.
Matí dels dies 13 i 15, de 9 a 11 h.
A més, a la Biblioteca de Montornès t’ajudarem
a treure les entrades en línia.
De 16 a 19 h i dijous de 9.30 a 12 h.

La samarreta de
la Festa Major 2021
Disseny d’Albert Porcar, guanyador
del concurs de disseny de la imatge
de la Festa Major 2021

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€

1r Concurs Instagram
“TUNEJA LA TEVA SAMARRETA DE FESTA MAJOR”
De dimarts 14 a les 12 h fins a dilluns 20 a les 22 h

Com participar-hi:
Cal tenir un perfil a Instagram.
Cal publicar una imatge amb la samarreta personalitzada amb l’etiqueta
#selfiesamarretaFM21 a Instagram i mencionar-hi, també, @ubmontornes.
El/la guanyador/a del concurs es comunicarà a través del perfil
d’Instagram de la Unió de Botiguers el 21 de setembre.
Premi: 60 € en vals de compra per bescanviar als establiments associats.
Org. Unió de Botiguers de Montornès

2a BATALLA DE PENYES
FESTA MAJOR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 2021
De quin bàndol ets? Bartomeu Sala / Pere Anton de Rocacrespa?
Després d’un any de recés, la Penya Pere Anton i la Penya Els Bartomeus
mesuren de nou les seves forces aquesta Festa Major!
Busca, al programa, les activitats amb aquest distintiu...
i afegeix-te a participar amb el teu bàndol i/o vine a animar la teva penya!
Dimarts 14 i dimecres 15
1a prova
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Campanya de Donació
de Sang de Festa Major
Casal de Cultura

Dissabte 18

Dilluns 20

2a prova
De 18 a 20 h
Escalabirres
Pista de l’INS Vinyes Velles

5a prova
A les 18 h
Partida d’escacs gegants entre penyes
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil
Sputnik

3a i 4a prova
(per categories)
Després del Foc a Plaça
Naked Run
Parc de la Solidaritat
(al costat de l’INS Vinyes
Velles)

6a prova
A les 19 h
Cursa de bales de palla
C. del Molí, alçada Centre Juvenil
Sputnik
Deliberació del Jurat (7è punt)
A les 20 h
VEREDICTE FINAL:
SABREM QUI HA GUANYAT!
Amfiteatre del pati del Centre
Juvenil Sputnik

EQUIPA’T I QUE ES NOTI, DE QUINA PENYA ETS:
Els divendres de mercat setmanal
(plaça de Pau Picasso)
3/09, 10/09 i 17/09 de 10 a 13 h
Samarretes, mocadors i tiquets a les
paradetes informatives de la Penya Pere Anton
i de la Penya Els Bartomeus.
Tria: verd o groc?
SEGUEIX LA TEVA PENYA!
Penya els Bartomeus:

Penya Pere Anton:

/penyaelsbartomeus

https://www.facebook.com/PenyaPereAnton/

@penyabartomeus

pereanton@gmail.com

@penyaelsbartomeus

penyaelsbartomeus@gmail.com

@penyapereanton

3r CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA MAJOR

Del 13 al 18 de setembre

Hi haurà jurat popular i entrega del premi al Millor Aparador 2021
després del concert de Los Shupitos del diumenge 19.
Com participar-hi:
Envia fotos del teu aparador guarnit, indicant el teu nom i telèfon
i l’adreça de la botiga, per correu electrònic a pereanton@gmail.com
i penyaelsbartomeus@gmail.com.
Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus, amb la col·laboració
de la Unió de Botiguers

2n CONCURS DE BALCONS I FINESTRES… i CARRERS DE FESTA MAJOR
Del 13 al 18 de setembre. Decorem 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
i telèfon i l’adreça, per correu electrònic a pereanton@gmail.com
i penyaelsbartomeus@gmail.com.
Les fotos es penjaran a les xarxes socials de la Penya Pere Anton
i la Penya Els Bartomeus.
Premi a les 2 millors intervencions en BALCONS
i premi al millor CARRER
Entrega dels premis després del concert de Los Shupitos del diumenge 19.
Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus, amb la col·laboració
de la Unió de Botiguers

TORNA LA FIRA D’ATRACCIONS AL RECINTE FIRAL
Com funcionarà la Fira d’Atraccions:

Accés per l’avinguda d’Ernest Lluch (porta d’accés habitual de l’aparcament).
Aquest any no hi haurà parades ni atraccions sobre l’asfalt.
El recinte serà més petit del què és habitual i serà tancat perimetralment
per poder-ne controlar l’aforament limitat.

On beure i menjar?

Per tal de donar suport als bars i restaurants del veïnat del nostre poble i per
assegurar el compliment de les mesures sanitàries, aquest any no hi haurà
establiments ambulants de restauració ni taules ni cadires al recinte firal.
Redescobrim la restauració de Montornès!

Atraccions lliures de masclisme

El recinte de les atraccions, com la resta d’espais de la festa,
és un espai lliure de masclisme i d’agressions sexistes.

Obrim la Fira prement l’Off
Cada dia de fira de 17 a 18 h,
les atraccions no emetran ni música ni llums estridents.
L ’objectiu és reservar una estona sense estímuls acústics
ni lumínics a les atraccions per permetre-hi l’accés d’infants
i persones adultes que tinguin hipersensibilitat auditiva
o diagnosi del trastorn de l’espectre autista (TEA).
Així, totes i tots viurem l’experiència de divertir-nos a
les atraccions amb tranquil·litat i sense sorolls eixordadors.

Del dimarts 7 al dissabte 18
Open de Tennis de Festa Major 2021
Diversos horaris

Open Individual

Open Dobles
Finals

Entrega de premis

Categoria

Data

Horari

Aleví, infantil, juvenil

7, 8, 9 i 10 de setembre

10 h

Benjamí
Edat de 8 a 10 anys

18 de setembre

9.30 h

Sènior individual

13, 14, 15, 16 i 17 de setembre

18 a 22 h

Sènior OPEN dobles

6, 7, 8, 9 i 10 de setembre

18 a 22 h

Dobles

18 de setembre

9h

Individual

18 de setembre

10.30 h

Totes les categories

18 de setembre

12 h

Diversos horaris
Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes
Org. Club Tennis Montornès

Dimecres 8
Presentació de la Festa Major 2021
Amb la participació de les diverses entitats i departaments
municipals implicats.
18 h
Teatre Margarida Xirgu

Dijous 9
Presentació de les postres de la Festa Major

Presentació de la cinquena edició de les postres de la Festa Major, una creació
de la pastisseria Viñallonga en col·laboració amb la Penya Pere Anton i la Penya
Els Bartomeus. Deixeu-vos sorprendre el paladar!
11:30 h
Pastisseria Viñallonga. Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus

Taller d’Agents liles

Si vols participar a la Festa Major fent suport al Punt Lila, això t’interessa!
Els departaments de Joventut i Igualtat amb la cooperativa Eines ofereixen
una formació sobre violències masclistes en espais d’oci nocturn i estratègies
feministes per combatre-les. Viu la festa lliure de sexisme!
#MontornèsFeminista #PuntlilaMontornès #JoventutMontornes #LliuresdeMasclismes
De 17 a 20 h
Centre Juvenil Sputnik
Inscripcions i més informació al telèfon de Joventut 673 532 609 o al correu joventut@montornes.cat

Divendres 10
Presentació de la cervesa artesana de Festa Major

As Cervesa Artesana ha elaborat una cervesa per a cada penya, i les tastarem.
I tu de quina penya ets?
A partir d’aquest dia i durant tota la Festa Major en podreu trobar en diversos
establiments del municipi!
Activitat indicada només per a majors de 18 anys.
Consumiu-ne alcohol amb moderació.
18.30 h
Sputnik Gastrobar. Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Dissabte 11
Torneig de Futbol Sala

Amb les diverses categories del club.
De 9 a 21 h
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes
Org. Associació Esportiva Montornès Futbol Sala

Dissabte 11
Torneig de Petanca de Festa Major
Diversos horaris:
De 8.30 a 14.30 h categoria femenina
De 15.30 a 00:30 h categoria mixta
Pistes de Petanca Municipals. Org. Club Petanca Sant Sadurní

Diumenge 12
XI Torneig Social de Karate

Modalitat: kata i kumite
Categories benjamina, alevina, infantil i juvenil
De 8 a 14 h
Carpa polivalent El Sorralet. Org. Club Karate Montornès

Torneig 3x3

Categories benjamina, alevina, infantil i juvenil
De 10 a 18 h
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes.
Org. Club Bàsquet Vila Montornès

Gimcana de pistes: La batalla no està perduda.
Pistes, rapidesa, intuïció, cooperació… forma el teu equip (màxim 6 persones) i
guanya la batalla.
Activitat familiar. Durada: 45 min. Obsequis per a tots els participants.
11 h (Inici de sessions cada 10 minuts)
Itinerant arreu del poble. Inici i final a la masia Can Coll
Org. Colla de Geganters de Montornès del Vallès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Diumenge 12
Vermut infernal

Per començar a escalfar la Festa Major... el Ball de Diables i Drac ofereix un
vermut popular, amenitzat pels tradicionals i incendiaris Versots. Aquest any
l’humor i la sàtira calaran foc a l’actualitat a plena llum i no pas darrere del
correfoc. “Diable soc d’aquest ball, diable de Montornès…!”.
En acabat, comptarem amb el concert de La Paharraka, amb membres
de l’Associació de Músics Masferrer.
12 h
Pista de l’INS Vinyes Velles. Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Tast de vins vegans i ecològics

Visita guiada a les bodegues Raventós d’Alella a Santa Maria de Martorelles,
on es farà un tast de vins vegans i ecològics de proximitat amb un petit
aperitiu. Al mateix fer i de camí, descobrirem l’entorn natural i la producció
sostenible del vi.
Les persones assistents participaran en el sorteig de tres ampolles de vi
Denomicació d’Origen. 10 €.
Activitat indicada només per a majors de 18 anys.
Consumiu-ne alcohol amb moderació.
16 h
Punt de trobada El Pedrón (Montornès). Org. Montornès Animal
Inscripció prèvia al bar El Vintivuit.

Diumenge 12
III Urban Art Festival
Tercera edició d’aquest festival, escollit a través
dels pressupostos participatius joves Kosmos,
que busca la promoció de la cultura hip hop.
Podreu trobar un 3 x 3 de bàsquet, exhibició
de graffiti, batalla de galls i concerts.
Activitat recomanada per a majors de 15 anys.

18 h
Aparcament CEM les Vernedes
Joventut Montornès i CB Vila de Montornès
Inscripcions i més informació: www.joventut.montornes.cat/inscripcions

Dilluns 13
Clínic Formatiu

“El paper de les mares i pares en l’esport formatiu”
“Disseny d’una sessió tipus en formació”
De 18.30 a 20.30 h
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes. Org. Club Bàsquet Vila Montornès

Dimarts 14 i dimecres 15
Campanya de donació de sang

1a
prova!

És imprescindible demanar cita prèvia d’aquesta convocatòria de Montornès
que estarà disponible uns dies abans a https://donarsang.gencat.cat/ca/
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Casal de Cultura. Org. Banc de Sang i Teixits, amb el suport del departament
de Salut Pública de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Dijous 16
Cinema a la fresca amb «Onward»

Ambientat en un món de fantasia suburbana, dos germans elfs adolescents, Ian
i Barley Lightfood, s’embarquen en una aventura en què es proposen descobrir
si encara existeix una mica de màgia al món que els permeti passar un últim dia
amb el seu pare, que va morir quan ells eren massa petits per poder-lo recordar.
21.30 h
Pati de Can Xerracan. Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Divendres 17
Cartomàgia de prop amb Vincent Vegas

Aquest humorista, monologuista i mag, ens oferirà un espectacle de cartomagia
sorprenent i de ben a prop.
18.30 h / 19 h /19.30 h / 20 h
Pati de Can Xerracan. (En cas de pluja l’activitat es farà a l’interior de Can Xerracan.)
Org. Penya Els Bartomeus
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Fes-te la foto al photocall de Festa Major
De 19 a 20.30 h
Accessos de la Carpa polivalent El Sorralet, amb l’entrada del Pregó
Org. Associació Fotogràfica de Montornès

Pregó de la Festa Major, a càrrec del Consell d’Infants de Montornès
I ball de figures de la Colla de Geganters i la presència del Drac de Montornès.
Amb la música i l’animació en directe de Xarop de Canya.
20.30 h
Carpa polivalent El Sorralet
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon

Divendres 17
Castell de focs d’inici de Festa Major,
a càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès

En acabar el pregó
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès
No hi cal inscripció prèvia. Gaudim-ne des d’arreu del municipi

Concert amb Ciudad Jara

Ciudad Jara, el nou projecte de Pablo Sánchez,
líder i compositor de La Raíz, ens presenta aquest
nou projecte amb un directe en què ens fa transitar per diferents gèneres, que van des del rock fins
a la cançó d’autor, passant pel rap i el pop. Melodies sobre les quals s’imprimeixen lletres carregades de poesia i missatge. Un acostament íntim i
potent a aquest àlbum de debut, que ja acumula
oients a banda i banda de l’oceà.
23 h. Obertura de portes a les 22.30 h
Zona de concerts - aparcament CEM les Vernedes

Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Dissabte 18
Caminada Popular al Turó de Montcau

Ruta circular assequible de 5 km i 275 m (desnivell positiu i negatiu).
Durada estimada: 2 h.
Cal dur-se esmorzar i aigua.
9h
Punt de sortida i arribada: plaça de Pau Picasso
Org. Associació Excursionista Lleure Montornès
Inscripcions, al 609 185 088 o a associacio@lleuremontornes.cat.

Dissabte 18
La Moguda Panda
Inflables, tallers, jocs gegants…
amb la participació de la Unió de Botiguers
amb El joc de l’oca gegant, on els nens
i nenes seran les fitxes!
D’11 a 14 h
Pati de l’escola Can Parera.
Org. Esplai Panda, amb la Unió
de Botiguers de Montornès del Vallès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

El Tortillantón: concurs de truita de patates,
amb concert de Proyecto Píharo
Creus que la teva truita és la millor de Montornès?
Demostra-ho! Hi haurà premis per la truita més
bona i la més original!
Aquest any el temps per fer la truita serà el que
duri el concert de «Proyecto Píharo», i el públic
tindrà part del vot de la truita més original.
Per participar-hi com a xefs:
Cal portar tots els ingredients i els estris per cuinar
la truita. L’organització proporcionarà els fogonets.
Fes un equip i inscriu-te a pereanton@gmail, a
l’Instagram de la penya o a les botigues el Gato con Botas i Ike, i a la parada informativa de la Penya Pere Anton al mercat setmanal dels tres divendres previs a la
Festa Major. Equips de quatre participants com a màxim.
Consulteu les bases senceres del concurs a les xarxes de la penya.
11.30 h

Pista de l’INS Vinyes Velles. Org. Penya Pere Anton

Reserva prèvia d’entrades online per venir-hi de públic a entrades.montornes.cat o per telèfon.

Tast de cerveses artesanes de Montornès

Amb sorteig d’un lot de cerveses.
Activitat indicada només per a majors de 18 anys.
Consumiu-ne alcohol amb moderació.
De 12 a 13.30 h
Pati de Can Xerracan. Org. Unió de Botiguers de Montornès
Inscripcions (i venda de tiquets a 3 €) a La Gourmet-Teca i al gastrobar Sputnik.

Escalabirres

Una grua, una corda, un arnès, desenes de caixes de cervesa...
Posa a prova les teves habilitats per aconseguir fer la torre
de caixes més alta mentre la vas escalant!
18 h
Pista de l’INS Vinyes Velles. Org. Penya Els Bartomeus
Inscripcions per participar a entrades.montornes.cat o per telèfon.
Si voleu venir de públic, adreceu-vos directament a l’activitat.

Concurs de flams
Inscripcions per participar, a la mateixa
activitat.

19 h
Pista de l’INS Vinyes Velles
Org. Penya Pere Anton
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

2a
prova!

Dissabte 18
Foc a plaça
El Ball de Diables infantil, el Drac Petit i en
Banyetes il·luminaran de nou el dissabte
de Festa Major, amb un espectacle infernal.
Passaran el relleu al Ball de Diables
i al Drac Ceballot amb un mar de foc!
Tot seguit, el Drac Ceballot i els diables,
al ritme dels tabals i les gralles,
ompliran d’espurnes i trons tota la plaça!
Que cremi la plaça!
21 h
Pista de l’INS Vinyes Velles
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

3a cursa en roba interior (o no)

Cursa recreativa amb només roba interior (o sense).

3ª i 4ª
prova
(per categories)

Després del Foc a plaça
Pl. de la Solidaritat, c. Villanueva de Nicaragua, ptge d’Amgala del Sáhara retorn a la plaça. Org. Penya Pere Anton
Més informació i inscripcions a la cursa a @penyapereanton.

Concert amb Ebri Knight
Ebri Knight ve del Maresme, una comarca
amb mar i muntanya. Des del principi han
arrelat a les melodies que surten del seu poble,
als instruments tradicionals i a les veus populars
que sonen des de fa segles pels
carrers i places de la Catalunya folklòrica.
Beuen de la tradició per reinventar l’espectacle
explosiu. Perquè el que és popular no pot deixar
de ser enèrgic, i el folk té tota la força del poble
que té al darrere i de tothom que vol canviar
el món. Folk you!
23 h. Obertura de portes a les 22.30 h
Zona de concerts - aparcament CEM les Vernedes
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Diumenge 19
VIII Campionat d’Escacs
Modalitat semiràpides.
8h
Sala d’Escacs, Can Saurina. Org. Club Escacs Montornès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Dansa de la Batalla entre Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa
Amb la participació de Xarop de Canya.
Escenificació gegantera de la històrica batalla
montornesenca, aquest any a cobert.
L’acte començarà amb la ballada de les colles
geganteres de Montmeló, Santa Coloma de
Cervelló i Montornès del Vallès.
11.30 h (Obertura de portes a 11 h)
Carpa polivalent El Sorralet
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Diumenge 19
Verdmutada dels Bartomeus amb concert d’Alma de Boquerón
Vine a gaudir del millor vermut artesà a ritme d’Alma de Boquerón,
la millor rumba del moment amb lletres pròpies impregnades d’humor.
12 h
Pista de l’INS Vinyes Velles. Org. Penya Els Bartomeus
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Gran concurs de Festa Major i concert de Los Shupitos
La penya Pere Anton celebra el seu 20è aniversari amb un divertit show
amb diferents proves jugades on els equips jugadors seran membres de
les entitats de Montornès. L’espectacle acabarà amb l’animat directe dels
rumbers “Los Shupitos”.
18 h
Pista de l’INS Vinyes Velles. Org. Penya Pere Anton
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Gimcana La Clau 9.0
Tarda intensa d’emocions, acció i molta intriga amb la gimcana juvenil
més esbojarrada.
18 h

Pati de Can Parera. Org. Esplai Panda

Per participar-hi cal parar atenció a les xarxes socials: Facebook
L’EncapuTxat” (https://www.facebook.com/encapu.txat)

Concert familiar amb Lali BeGood
Lali BeGood estrena El Jardí Secret, un nou
espectacle familiar i transversal que aconsegueix tocar grans i petits amb temàtiques
com la importància d’equivocar-se, la gestió
de les emocions, l’aquí i l’ara, la grandesa
de l’amor, l’excés de materialisme… sense
oblidar els hits de sempre! Un concert amb el
multiestil com a bandera. Va del funky al reggae, de l’ska al rock, del pop al dixieland
i del folk a la música balcànica.
19 h

Zona de concerts - aparcament CEM les Vernedes

Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Concert de l’Orquestra Maravella

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!
19.30 h / 23 h (2 sessions)
Carpa polivalent El Sorralet
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Nit de monòlegs a càrrec de Marta Bosch, Irene Minovas,
Ana Polo i Oye Sherman
Quatre monòlegs que no veureu a La chocita del loro, pel tema de no
programar dones.
23 h
Zona de concerts - aparcament CEM les Vernedes
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Dilluns 20
Sardanes amb la Cobla Premià

La tradicional ballada de sardanes a l’ombra dels arbres de l’emblemàtic
parc, enguany amb totes les mesures sanitàries en ordre.
Alerta, que caldrà inscriure’s a la rotllana prèviament!
11 h
Parc dels Castanyers
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Instal·lació familiar: L’Animalada, d’Espectacle Espectacular

La canalla i les seves famílies podran divertir-se amb jocs reciclats que tenen
forma de papallones, cocodrils o peixos…
Alguns dels objectes que llencem s’han rebel·lat. No volen ser abandonats quan
es fan massa vells o ja no serveixen. S’han escapat del seu trist destí i s’han
convertit en jocs-animals. Del munt de ferralla a poc a poc en van sortint
formes, colors, trossos de jocs i moltes preguntes. Quin animal serà? Com s’hi deu
jugar? Serà difícil? T’imagines donant cireres a un cocodril? Has ajudat mai un
elefant a regar flors amb la seva trompa? No t’has convertit mai en una
abella perduda en un camp de flors?
Si tot això et sona estrany però et sembla divertit, és que ja tens el “mono” de
L’Animalada a dins, i per treure-te’l només hi ha una solució.
Algun dels animals ja t’han picat l’ullet. Hi jugues?
De 11 a 14 h
Pati de l’escola Can Parera
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Escacs humans!
L’eterna guerra entre els Bartomeus i els Pere Anton no s’acabarà mai.
I com que aquest any no podem batallar amb globus d’aigua, farem servir
el cap per guanyar aquesta batalla. Jugarem unes partides ràpides d’escacs, capitanejats per infants del club d’escacs!
Pots participar-hi formant part del teu exèrcit en forma de peça humana,
disfressat (o no) i preparat/da per quedar remullat quan t’eliminin!
5a
18 h
prova!
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik
Org. Penya Pere Anton, amb la col·laboració del Club Escacs Montornès
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Cursa de bales de palla
Singular cursa que posa a prova els / les participants amb la velocitat, la
força i la destresa per carregar una bala de palla durant tot el recorregut.
Ànims!
6a
prova!
19 h
c. del Molí, alçada Centre Juvenil Sputnik. Org. Penya Els Bartomeus
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Teatre: La extraña pareja (versió femenina), a càrrec de Calibán Teatro
La mítica comèdia teatral, corrosiva, i tota una
oda a l’amistat i les relacions humanes. L’estranya
parella que vam conèixer a la pel·lícula dels anys
seixanta o a l’èxit teatral de Joan Pera i Paco
Morán, arriba ara en versió femenina, entrant al
terreny de la lluita de gèneres. És una divertidíssima
revisió de L’Estranya parella en el vessant més
reivindicatiu. Diàlegs intel·ligents, molta ironia,
conflictes propers i personatges humans amb els
quals ens podem identificar… L’obra reuneix tots els
ingredients per passar una tarda de riure i, alhora,
reflexionar una mica.
19 h

Carpa polivalent El Sorralet

Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Dilluns 20
Veredicte de la Batalla de Penyes

Quina ha guanyat? La Penya Els Bartomeus o la Penya Pere Anton?
20 h
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik
Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Sound de Secà presenta «Possê»

Possé significa «comunitat, grup, família»... Un crit d’esperança per poder
tornar a recuperar el carrer com a espai de convivència.
Possé proposa un joc d’interacció per compartir un lloc i un moment,
fusionant la música dels instruments de percussió, la dansa i el teatre.
Una catarsi d’energia i positivisme en el públic des del principi fins al final.
20.30 h
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik
Reserva prèvia entrades online entrades.montornes.cat o per telèfon.

Gran Castell de Focs d’artifici
22 h
Des de les rodalies de l’INS Vinyes Velles
Es tallarà el trànsit d’avinguda d’Ernest Lluch per gaudir dels focs

Dissabte 25
Torneig d’handbol

De les categories de l’escoleta fins a cadet femení i masculí, i presentació
oficial del club.
De 8 a 17 h
Carpa polivalent El Sorralet. Org. Club Handbol Montornès

Masterzumba solidària per la investigació del càncer infantil
A càrrec de la instructora de zumba Úrsula García.
Donatiu: 5 €, que es destinara íntegrament a l’Hospital Infantil Sant Joan
de Déu de Barcelona.
18 h
Carpa polivalent El Sorralet. Org. Associació Globus pels Valents

Diumenge 26
Exhibicions per grups de les patinadores i patinadors del club
18 h
Carpa polivalent El Sorralet. Org. Club Patí Montornès

#DibaOberta

Retalla’m i
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FESTA MAJOR
DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Del dilluns 7 al dissabte 18 de setembre
Diversos horaris
Open de Tennis de Festa Major 2021
Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes

Dilluns 13 de setembre
De 18.30 a 20.30 h
Clínic Formatiu
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernede

Dimecres 8 de setembre
18 h
Presentació de la Festa Major 2021
Teatre Margarida Xirgu

Dimarts 14 de setembre i dimecres 15
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Campanya de donació de sang
Casal de Cultura

Dijous 9 de setembre
11.30 h
Presentació de les postres de Festa Major 2021
Pastisseria Viñallonga (c. de Jacint Verdaguer, 3)

Dijous 16 de setembre
21.30 h
Cinema a la fresca amb «Onward»
Pati de Can Xerracan

De 17 a 20 h
Taller d’Agents liles
Centre Juvenil Sputnik

Divendres 17 de setembre
17 a les 18.30 h
Cartomàgia de prop amb Vincent Vegas
Pati de Can Xerracan

Divendres 10 de setembre
18.30 h
Presentació de la cervesa artesana de Festa
Major
Sputnik Gastrobar

De 19 a 20.30 h
Fes-te la foto al photocall de Festa Major
Accessos de la Carpa polivalent El Sorralet,
amb l’entrada del Pregó

Dissabte 11 de setembre
De 9 a 21 h
Torneig de Futbol Sala
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes

20.30 h
Pregó de la Festa Major, a càrrec del Consell
d’Infants de Montornès
Carpa polivalent El Sorralet

Diversos horaris
Torneig de Petanca de Festa Major
De 8.30 a 14.30 h categoria femenina
De 15.30 a 00.30 h categoria mixta
Pistes de Petanca Municipals

En acabat,
Castell de focs d’inici de Festa Major,
a càrrec del Ball de Diables
i Drac de Montornès del Vallès

Diumenge 12 de setembre
De 8 a 14 h
XI Torneig Social de Karate
Carpa polivalent El Sorralet
De 10 a 18 h
Torneig 3x3
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes
11 h (Inici de sessions cada 10 minuts)
Gimcana de pistes: La batalla no està perduda.
Itinerant arreu del poble. Inici i final a la masia
Can Coll
De 12 a 15 h
Vermut infernal
Pista de l’INS Vinyes Velles
16 h
Tast de vins vegans i ecològics
Bodegues Raventós d’Alella (Santa Maria de
Martorelles).
Sortida des de El Pedrón (Montornès)
18 h
III Urban Art Festival
Aparcament del CEM Les Vernedes

23 h
Concert amb Ciudad Jara
Zona de Concerts
Dissabte 18 de setembre
9h
Caminada Popular al Turó de Montcau
Punt de sortida i arribada: plaça de Pau
Picasso
D’11 a 14 h
La Moguda Panda
Pati de l’escola Can Parera
11.30 h
El Tortillantón: concurs de truita de patates,
amb concert de Proyecto Píharo
Pista de l’INS Vinyes Velles
De 12 a 13.30 h
Tast de cerveses artesanes de Montornès
Pati de Can Xerracan
18 h
Escalabirres
Pista de l’INS Vinyes Velles
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DEL 6 AL 26 DE SETEMBRE
Dissabte 18 de setembre
19 h
Concurs de flams
Pista de l’INS Vinyes Velles

D’11 a 14 h
Instal·lació familiar:
L’Animalada, d’Espectacle Espectacular
Pati de l’escola Can Parera

21 h
Foc a plaça
Pista de l’INS Vinyes Velles

18 h
Escacs humans!
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik

Tot seguit,
3a cursa en roba interior (o no)
Plaça de la Solidaritat

19 h
Cursa de bales de palla
c. del Molí, alçada Centre Juvenil Sputnik

23 h
Concert amb Ebri Knight
Zona de Concerts

19 h
Teatre: La extraña pareja (versió femenina),
a càrrec de Calibán Teatro
Carpa polivalent El Sorralet

Diumenge 19 de setembre
8h
VIII Campionat d’Escacs
Sala d’Escacs, Can Saurina

20 h
Veredicte de la Batalla de Penyes
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik

11.30 h
Dansa de la Batalla entre Bartomeu Sala
i Pere Anton de Rocacrespa
Carpa polivalent El Sorralet
12 h
Verdmutada dels Bartomeus amb concert
d’Alma de Boquerón
Pista de l’INS Vinyes Velles
18 h
Gran concurs de Festa Major
i concert de Los Shupitos
Pista de l’INS Vinyes Velles
18 h
Gimcana La Clau 9.0
Pati de Can Parera
19 h
Concert familiar amb Lali BeGood
Zona de Concerts
19.30 h / 23 h (2 sessions)
Concert de l’Orquestra Maravella
Carpa polivalent El Sorralet
23 h
Nit de Monòlegs ambc Marta Bosch, Irene Minovas,
Ana Polo i Oye Sherman
Zona de Concerts
Dilluns 20 de setembre
11 h
Sardanes amb la Cobla Premià
Parc dels Castanyers

20.30 h
Sound de Secà presenta «Possê»
Amfiteatre del pati del Centre Juvenil Sputnik
22 h
Gran Castell de Focs d’artifici
Rodalies de l’INS Vinyes Velles
Dissabte 25 de setembre
De 8 a 17 h
Torneig d’handbol
Carpa polivalent El Sorralet
18 h
Masterzumba solidària per la investigació
del càncer infantil
Carpa polivalent El Sorralet
Diumenge 26 de setembre
18 h
Exhibicions per grups de les patinadores
i patinadors del club
Carpa polivalent El Sorralet

