
 

 
 

 
 
 

 

 

Presentació de la Festa Major 2022 

 Aquest dimecres 7 de setembre, a les 19 h, el Teatre Margarida Xirgu 
(pl. de Margarida Xirgu, 3) acollirà la presentació de la Festa Major 
2022.  

 Durant l'acte també es presentarà el vídeo de Festa Major, que 
incideix en aspectes com la convivència i el feminisme, i la caravana 
“Dimensioneta”. 

La presentació comptarà amb la presència de l'alcalde, José A. Montero, de la 
regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, així com de representants de la Colla de 
Geganters, el Ball de Diables i Drac de Montornès, les penyes Pere Anton i Els 
Bartomeus, la Unió de Botiguers i de les empreses col·laboradores. 

A l’acte, obert a la ciutadania i conduït per l’actriu Gina Segura que actuarà com a 
mestressa de cerimònies, s'explicaran els trets més destacats d’aquesta edició, lliure 
de les restriccions motivades per la pandèmia.  

La Comissió de Festes ha preparat una programació amb més de 60 propostes per a 
tots els públics. L’actor i humorista Pep Plaza, conegut sobretot per les seves 
imitacions al programa d’humor “Polònia” de TV3, serà el pregoner de la Festa Major 
2022. Els actes centrals tindran lloc del 16 al 19 de setembre. 

La Festa Major compta amb la col·laboració de les empreses Coca-Cola, Lucta, Zago i 
Dimas, i del comerç local, Viñallonga i la Unió de Botiguers. 

Respecte i convivència per a una bona Festa Major 

L’acte d’aquest dimecres inclou la presentació d’una campanya social i cívica per tenir 
una Festa Major sense violències masclistes ni LGTBIfòbiques que incideix també en 
el consum moderat d’alcohol, en el respecte al descans del veïnat i en l’ús de gots 
reutilitzables per evitar residus i mantenir net l’espai públic. La campanya es difondrà 
pels diversos canals de comunicació de l’Ajuntament.  

Presentació de la “Dimensioneta” 

En aquesta edició s’estrenarà la “Dimensioneta”, una caravana que esdevindrà punt 
d’informació mòbil, durant la Festa Major, de les dimensions “Violeta” i “Crítica” 
incloses en el projecte de suport juvenil “Dimensions Joves”. Fora d’aquestes dates, el 
vehicle serà la referència d’altres dimensions del projecte com ara la Sociolaboral, la 
d’Orientació acadèmica i la de Mobilitat internacional. 

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, 8 de setembre a les 11.30 h, a la Pastisseria Viñallonga 
(carrer de Jacint Verdaguer, 3). 

C
O

N
V

O
C

A
T

Ò
R

IA
 D

E
 P

R
E
M

S
A

 


