NOTA DE PREMSA

Departament de Mitjans de Comunicació
Data: 18 de maig de 2022

Montornès, amfitriona de la
26a Trobada de Gegants del Vallès
Montornès es prepara per rebre aquest cap de setmana, 21 i 22
de maig, la 26a Trobada de Gegants del Vallès. Hi participaran
24 colles del Vallès Oriental i l'Occidental.
La trobada anual de Gegants del Vallès (Oriental i Occidental), que s’organitza de
manera rotativa, és una cita important en el calendari geganter, que en aquesta ocasió
tindrà lloc a Montornès. La jornada festiva està promoguda per la Vocalia de Colles
Geganteres, que integra una cinquantena de colles del Vallès Oriental i de l’Occidental
que també estan representades a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
Durant el cap de setmana es desenvoluparan tot d'activitats relacionades amb el món
geganter.
L’esdeveniment compta amb la participació de nombroses colles i el municipi amfitrió
esdevé, per aquell dia, Capital Gegantera Vallesana. Aquest reconeixement ve
acompanyat per la distinció d’una figura de la colla amfitriona com a Pubilla del Vallès.
Els Gegants, de nou als carrers
La gran trobada del cap de setmana del 21 i 22 de maig permetrà veure de nou els
gegants als carrers del poble, després de dos anys sense les trobades de Festa Major
a causa de la pandèmia.
Capital gegantera per segona vegada
L’any 2002 Montornès va acollir per primera vegada la Trobada de Gegants del Vallès.
En aquella ocasió, es va estrenar el “Ball a Vallès”, la dansa protocol·lària de relleu
entre la colla sortint i la colla entrant.
La peça musical del “Ball a Vallès” va ser composada pel montornesenc Víctor
Velasco, graller en aquell moment de la colla de Gegants de Montornès, i la dansa va
ser creada per Ramon Sabidó i altres membres també de la colla.
El video d’aquell moment històric és al canal de YouTube de la colla. Hi podeu accedir
des de l’enllaç: montornes.cat/ballavalles

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DISSABTE 21 DE MAIG


A les 11 h, a la plaça de Joan Miró
Concentració de figures d’entitats locals i cercavila pel centre de Montornès



A les 18.30 h, a la plaça de Pau Picasso
Contacontes familiar ofert per la Biblioteca de Montornès amb Jordina Biosca



A les 19.30 h, a la plaça de Pau Picasso
"Agegantats" Espectacle infantil de la companyia Cosinsart



A les 21 h, a la plaça de la República i al carrer Major
Correfoc, a càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès
DIUMENGE 22 DE MAIG



A les 10 h, al carrer de Jaume Balmes
Plantada



A les 11.30 h, al carrer de Jaume Balmes
Inici de tres cercaviles simultànies
- Recorregut cercavila 1: carrers de Jaume Balmes, Blas Infante, Estrella, Jacint
Verdaguer, Major, La Lira, Anselm Clavé, rambla de Sant Sadurní fins a la plaça de
Pau Picasso.
- Recorregut cercavila 2: carrers de Jaume Balmes, Jacint Verdaguer, Estrella, Palau
d’Ametlla, Major fins a la cruïlla de la plaça de Pau Picasso.
- Recorregut cercavila 3: carrers de Jaume Balmes, Palau d’Ametlla, Estrella, rambla
de Sant Sadurní fins a la plaça de Pau Picasso



A les 12.45 h, a la plaça de Pau Picasso
Presentació de les colles participants i parlaments protocol·laris
“Ball a Vallès”, dansa de relleu entre la colla sortint (de Montcada i Reixach) i l’entrant
(de Montornès)
Cloenda i Nomenament de la Pubilla del Vallès 2022

