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Lliurats els premis de reconeixement a 
les entitats de Montornès 
 
L’Esplai Panda amb seu projecte anual d’activitats d’educació en 
el lleure i el Ball de Drac i Diables amb la Cremada de 
l’Ajuntament han obtingut els dos premis corresponents a la 
categoria Singulars. L’Associació Esportiva Montornès Futbol 
Sala ha estat la guanyadora, per votació popular, de la 
categoria Àgora.  

Aquest divendres s’ha celebrat la Festa del Voluntariat organitzada per l’Ajuntament, 
en el transcurs de la qual s’ha fet el lliurament de la 3a Edició dels Premis de 
reconeixement a les entitats. L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència d’un 
centenar de persones, entre les quals n'hi ha que pertanyen a entitats del poble i 
d'altres que participen com a voluntàries en projectes.  

En aquesta edició, un total de 14 entitats han presentat la seva candidatura per a la 
categoria Singulars, que posa en valor els projectes i activitats desenvolupats al 
poble.  

L’Esplai Panda ha aconseguit el premi de la modalitat “Projectes”, dotada amb 1.000 €, 
per la programació anual d’activitats que ofereix als infants de Montornès durant els 
dissabtes en el decurs del curs escolar. És un projecte que treballa l’educació en el 
lleure, la coeducació i la convivència.  

El Ball de Drac i Diables, amb la Cremada de l’Ajuntament, ha obtingut el premi de la 
modalitat dedicada a les activitats del 2022, dotat amb 500 €. El jurat ha valorat la gran 
qualitat tècnica d’aquest espectacle piromusical de gran format, que cada any aplega 
més espectadors/es.  

Pel que fa a la categoria Agora, s’hi han presentat 15 entitats. El veïnat, a través de la 
plataforma Participa311 ha decidit que el premi, dotat amb 300 €, vagi a parar a 
l’Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, la qual ha decidit donar l'import del 
premi a l'entitat local Globus Pels Valents. L'associació esportiva ha rebut 139 vots 
dels 648 que s’han recollit. 
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