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CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA

En Festa Major, una crida a la solidaritat que
comptarà amb el suport del Gran Wyoming
La Comissió de Festes i l’Ajuntament han decidit que la Festa Major
d’enguany sigui solidària i a favor del projecte de distribució d’aliments
frescos que es du a terme al poble sota la coordinació del Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
El Gran Wyoming s’ha sumat a la iniciativa i serà el pregoner de les festes.
La programació, la campanya de difusió i els trets més destacats de la FM
de Montornès es presentaran aquest dimarts als mitjans de comunicació.

Aquest
dimarts,
23setembre
de juliol a ales
1919
h,h,
a la
sala
d’actes
de de
l’Ajuntament,
la
El dimarts,
3 de
les
a la
sala
d’actes
l’Ajuntament,
Regidoria
de Festes
presentarà
la Festa
Major
de Montornès
2013
que que
se
la Regidoria
de Festes
presentarà
la Festa
Major
de Montornès
2013
celebrarà
del 7del
al 16
se celebrarà
7 alde
16setembre.
de setembre.
A més de donar suport al projecte de distribució d’aliments frescos, la Comissió de
Festes també ha volgut que la festa gran de Montornès serveixi per prendre
consciència de les conseqüències de les retallades als serveis públics.
Els artistes i grups convidats a la Festa Major han fet seva la crida a la solidaritat i han
rebaixat el seu sou. Aquest és el cas de El Gran Wyoming qui també, de manera
desinteressada, ha gravat un anunci sobre la Festa Major Solidària, que també es
projectarà per primera vegada durant la presentació d’aquest dimarts.
Durant la FM hi haurà diverses recaptacions solidàries. Un euro de cadascuna de les
samarretes de Festa Major adquirides es destinarà al projecte de distribució d’aliments
frescos, així com també l’import de la venda dels gots solidaris i un 25% del que
s’ingressi a les barres del recinte firal de diverses associacions. En acabar la Festa
Major es farà pública la recaptació total.
Igual que l’any passat, les activitats de la FM es podran consultar a través d’una
aplicació gratuïta per a dispositius mòbils i l’actualitat serà present a través de
www.montornes.cat ; d’Instagram montornesfestes, i dels perfils oficials de twitter
@ajmontornes i @MontornesFestes a més de l’etiqueta (hashtag twitter)
#FMSolidariaMontornes.
NOTA: Els assistents a la roda de premsa rebran un obsequi relacionat amb la Festa
Major de Montornès. Es prega confirmació d’assistència al correu
premsa@montornes.cat o al telèfon 673 93 12 42.

