FESTA MAJOR
MONTMELÓ 2012

DEL 28 DE JUNY A L’1 DE JULIOL

FESTA MAJOR 2012
A partir del dijous 28 de juny i fins al diumenge 1 de
juliol, els ciutadans i ciutadanes de Montmeló tornem a
tenir una cita amb la Festa Major. El poble s'omplirà
amb propostes d'activitats on es combina la tradició gegants, diables, sardanes, concert- amb proves de les
colles de Melons i Creuats, espectacles de música,
teatre i ball per a tot tipus de públic.
Una festa que es renova, any rere any, amb la participació
de la ciutadania. Que ha de continuar obrint-se per
respondre les diferents sensibilitats. Amb aquest esperit
obert i transformador l'hem d'interpretar i viure, perquè
tots contribuïm a construir no només la festa, sinó el
poble on vivim.
Aquest any, com ho hem fet en els darrers anys, afrontem
una reducció pressupostària de la festa. No hem volgut
perdre qualitat en la programació i hem vinculat aquesta
reducció a la infraestructura de la festa, per la qual cosa
hem prescindit de l'envelat. És per això que enguany
concentrem la festa en tres àmbits: la plaça de la
Quintana, l'espai cultural de la Torreta i l'esplanada de
l'escorxador, a més de la plaça de la Vila i la de la
Cucurny que acolliran diverses activitats.
A grans trets, a la Quintana farem les activitats que
fèiem a l'envelat; a la Torreta, les activitats per a joves
i a l'escorxador, la fira d'atraccions. En el programa
trobareu el detall i la ubicació de totes i cadascuna de
les activitats.
Si en el sí de la festa hi ha una activitat prescindible,
aquesta és la del castell de focs i així ho hem considerat,
de manera que preferim guardar-la per a quan les coses
millorin.
Un any més, vivim la festa fent-la nostra : sortim al
carrer, acompanyem gegants i diables a les seves
cercaviles, ballem sardanes, escoltem cant coral, gaudim
amb els concerts per als joves i per als més grans,
degustem aperitius i paella, compartim sopars amb els
amics, no deixem de participar en la festa de l'aigua i
compartir la festa participativa amb les proves de Melons
i Creuats. Convertim-la en una demostració viva de
civisme, en la prova que festa i respecte són conceptes
complementaris.
Gaudim de la festa, de la nostra Festa Major.

Antoni Guil. Alcalde
Carme Palacios. Regidora de Cultura

DILLUNS 25 DE JUNY
10.00 h • Casal de la Gent Gran
Donació de sang (prova de colles). Sang verda o sang
vermella? Demostra que la teva colla és la més solidària. De
10 h a 13 h i de 17 h a 22 h

DIJOUS 28 DE JUNY
18.00 h • Plaça de la Quintana
Humor groc sense el groc (prova de colles). Si tens ganes
de riure vine a jugar o a veure aquesta prova

21.00 h • Plaça de la Quintana
Cercavila de germanor. Desfilada de les colles participants
al correfoc amb tabals i grallers fins al pregó d'inici de Festa.
Participa-hi portant elements identificatius de la teva colla.
Ens acompanyarà la bèstia de la Colla de Diables de Montmeló,
el Vibrot
Col·labora: Colla de Diables de Montmeló

21.30 h • Plaça de la Vila
Pregó d'inici de Festa a càrrec de Llucià Ferrer, comunicador
de ràdio i televisió. Durant el pregó es farà un reconeixement
a la parella de balladors més internacionals de Montmeló
Patrocina: CIRCUIT DE CATALUNYA

22.00 h • Plaça de la Vila
Tronada de Festa Major
Col·labora: Colla de Diables de Montmeló
Patrocina: SEVICA

22.00 h • Plaça de la Vila i carrers
16è Correfoc de Festa a càrrec de la Colla de Diables de
Montmeló
Recorregut • Plaça de la Vila, carrer Major, carrer del Sant Crist de
la Grua, carrer de Luis Chamizo, passeig de les Corts Catalanes i
final amb traca i tabalada a la plaça de la Quintana
Col·labora: Colla de Diables de Montmeló

22.30 h • Plaça de la Quintana
Sopar popular (venda de tiquets). Botifarres i servei de bar.
Actuació dels grups Jam-In i de Barrena (grup tribut a
Barricada)
Col·labora: ACEM - Associació Cultural per a l'Entreteniment Musical

DIVENDRES 29 DE JUNY
10.00 h • Piscines municipals
Jornada de Portes Obertes a la piscina de Montmeló.
Accés lliure a la zona de bany. De 10 h a les 19 h

11.00 h • Plaça de la Vila i carrer Major
Mercat de Xauxa “Xauxafilm”. L'organització recomana venir
amb roba per embrutar-se. D'11 h a les 14 h
La rata (prova de colles). La voluntat d'aquest petit rosegador
decidirà quina colla s'emporta el punt
Col·labora: CIJ Esplaia't
Patrocina: GESTISER 2002, SL

18.00 h • Pavelló Poliesportiu
24 h de Futbol Sala. Primer torneig Penya Blaugrana de
Montmeló. 30 aniversari
Col·labora: Penya Blaugrana de Montmeló

18.00 h • Passeig de les Corts Catalanes
Vols veure un vehicle de Protecció Civil?. A més, veuràs
un simulacre d'intervenció en cas d'accident.
Col·labora: Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montmeló

18.30 h • La Torreta Sala Polivalent
Musical Tarzán a càrrec de l'Escola Four Dance Center
Preu entrada: 1 €. Aforament limitat

18.30 h • Sala de la Concòrdia
Cantada de la Coral de la Gent Gran
Col·labora: Casal de la Gent Gran

19.00 h • Sala de la Concòrdia
Concert de Festa Major a càrrec de la Coral de Santa
Perpètua de la Mogoda i la Coral de Montmeló
Col·labora: l'Agrupa

22.00 h • Passeig de les Corts Catalanes
Correfoc infantil a càrrec de la Colla Infantil de Diables de
Montmeló.
Recorregut • Passeig de les Corts Catalanes, carrer de la Diputació,
carrer Timbaler del Bruc i final a la plaça de la Vila.
Col·labora: Colla de Diables de Montmeló

23.00 h • Jardins de La Torreta
Espai Jove de Festa Major. Actuació del grup De cara a la
pared. A continuació, Festival itinerant RàdioFlaixBAC amb
el Vaparir Tour, amb el Carles Pérez, presentador d' El matí
i la mare que el va parir, Andreu Presas “Batec de Nit”, Roger
Carandell “Bac Up” i ballarines, confeti i pirotècnia
+ info: www.vaparir.com

23.30 h • Plaça de la Quintana
Ball de nit a càrrec de l'Orquestra Odisea

DISSABTE 30 DE JUNY
11.00 h • Plaça de la Constitució
Structures Musicals. Jocs reciclats amb instruments musicals
d'aigua per a tothom. És una exposició musical festiva. És el
descobriment d'un univers fantàstic i grandiós on tot és música
i harmonia. El públic (grans i petits) és responsable amb
accions espontànies de trobar per ell mateix la utilització de
tots aquests instruments.
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes de la Cucurny
Patrocina: FARMHISPANIA, SA

12.00 h • Plaça de la Constitució
Festa de l'aigua (prova de colles). Vine a gaudir de les proves
més fresques de la Festa Major. Proves amb aigua, però
sense malgastar-la. Podeu venir amb banyador, xancletes,
tovallola o vestit de carrer. Segur que ens mullem.
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes de la Cucurny
Patrocina: PURAC BIOQUIMICA, SA

14.00 h • Plaça de la Constitució
Arrossada popular. Preu del tiquet: 4 €
La paellada (prova de colles). Compreu el tiquet per assaborir
la paella i voteu per la vostra colla. Per poder preparar l'activitat
del Plaçafoc, es començarà a recollir l'espai a les 16.30 h

18.00 h • Plaça de l'Estació
32a Trobada de Gegants. 18 h, Plantada. 19 h, Inici de la
cercavila amb les colles de: Aiguafreda, Caldes de Montbui,
Dosrius, Lloret de Mar, Manresa (Poble Nou), Mataró, Sant
Feliu de Guíxols, Sant Fost de Campsentelles, Santpedor
(Sant Simó), Vallgorguina i Montmeló
Recorregut • carrer de Lluís Companys, carrer Major, plaça de la
Vila (plantada), carrer de Timbaler del Bruc, carrer de laDiputació,
passeig de les Corts Catalanes, carrer de Luis Chamizo, passeig de
les Corts Catalanes i final amb balls a la plaça de la Quintana
Col·labora: Colla de Gegants de Montmeló
Patrocina: FERROVIAL AGROMAN, SA

19.00 h • Rambla de l’avinguda Pompeu Fabra
Exhibició de grafits a càrrec de diferents artistes

20.30 h • La Torreta Sala Polivalent
Concert de gospel a càrrec del Cor de Gospel de l'Escola
Municipal de Música. Preu entrada: 1 €. Aforament limitat
Col·labora: Escola Municipal de Música de Montmeló

22.00 h • Plaça de la Constitució
Plaçafoc. Espectacle de foc i música
Col·labora: Colla de Diables de Montmeló

23.00 h • Jardins de La Torreta
Espai Jove de Festa Major. Actuació dels grups La Banda
del doctor Paranoia i Fugados de Alcatraz

23.30 h • Plaça de la Quintana
Ball de nit amb l'Orquestra Taxman

DIUMENGE 1 DE JULIOL
09.00 h • Pistes Municipals de Petanca
Torneig de Festa Major
Col·labora: Club Petanca Montmeló

10.00 h • Jardins de La Torreta
Exhibició de jocs de simulació. Operació Bagration, Juny
1944 "Els russos alliberen Bielorússia i Polònia." Recreació
de la defensa alemanya d´Orsha (Bielorússia) amb figures de
plom.
Col·labora: Ludus Historiae

10.00 h • Pavelló Poliesportiu
Torneig de Karate de Festa Major
Col·labora: Club Karate Montmeló

11.00 h • Jardins de La Torreta
Torneig de promoció d'escacs
Col·labora: Club d'Escacs Montmeló

11.30 h • Jardins de La Torreta
5è Concurs de dibuix Penya Espanyolista Pericos de
Montmeló. Tema del concurs "L'Espanyol i Catalunya".
Categories • 3-6 anys, 7-10 anys, 11-16 anys i majors de 16 anys
Col·labora: Penya Espanyolista Pericos de Montmeló
Aigua del Montseny

11.45 h • La Torreta Sala Polivalent
Concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música,
i commemoració dels 25 anys de l'escola!
Preu entrada: 1 €. Aforament limitat
Col·labora: Escola Municipal de Música de Montmeló

12.00 h • Jardins de La Torreta
2n Concurs de Tocs. Seràs qui aconseguirà realitzar més
tocs sense que la pilota caigui al terra?. Una categoria per a
totes les edats
Col·labora: Penya Espanyolista Pericos de Montmeló
Aigua del Montseny

13.00 h • Jardins de La Torreta
23a Degustació Popular d'Aperitius
Col·labora: Associació de Veïns de la Cucurny
Comunitat Islàmica de Montmeló
Colla de Melons i Colla de Creuats
Esbart Dansaire i Cultural de Montmeló
CIJ Esplaia't

17.00 h • La Torreta Sala Polivalent
"Four Dance Center con el Séptimo Arte"
Preu entrada: 6 €. Aforament limitat

18.00 h • Plaça de la Vila
Sardanes a càrrec de la Cobla Selvatana

18.00 h • Jardins de La Torreta
Espectacle teatral Capses a càrrec de la companyia Laitrum
Teatre. Espectacle per a tots els públics, Capses ens transporta
cap al món del teatre i la imaginació, regalant als sentits el
plaer de viure en la pròpia pell el que senten els actors i
manipuladors en els escenaris. Petites històries on l'espectador
serà l'actor del muntatge. Un regal per a les emocions
Col·labora: Grup Xarxa de Montmeló

18.30 h • Jardins de La Torreta
Juguem amb l'energia. Jocs de gran format per al foment
de l'estalvi energètic i les energies renovables, a càrrec de
Gaia serveis ambientals

19.00 h • Camp Municipal d'Esports
Partit de freakbol. Prova de colles. Una pilota gegant. Val
agafar-la, passar-la, xutar-la, tot... menys córrer amb ella a
les mans. Un espectacle digne de veure!
Patrocina: LUBRIZOL, SL / ANTIGA MERQUINSA

20.00 h • Plaça de la Quintana
Concert de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Selvatana
Patrocina: FARMHISPANIA

23.00 h • Plaça de la Quintana
Ball de fi de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Selvatana
El fanalet (prova de colles). Decideix ballant a quina colla
vols donar suport en el clàssic ball del fanalet

23.00 h • Jardins de La Torreta
Espai Jove de Festa Major. Música amb DJ per acabar la
Festa Major
El fanalet (prova de colles). Decideix ballant a quina colla
vols donar suport en el clàssic ball del fanalet

DIVENDRES 6 DE JULIOL
22.00 h • Amfiteatre de La Torreta
Espectacle de Teatre “Ñaque o de piojos y actores”
Col·labora: l'Agrupa

DISSABTE 7 DE JULIOL
21.30 h • Plaça de la Quintana
Omplim el rebost del Banc d’Aliments (prova de colles)
El sopar (prova de colles). Porteu el sopar i aconseguiu l'últim
punt tots els participants junts. Per qüestions d'organització,
cal reservar lloc, trucant del 2 al 5 de juliol al 93 572 02 99
del Punt d'Informació o 93 572 10 33 de La Torreta CC

23.00 h • Plaça de la Quintana
Proclamació de la colla guanyadora de la Festa Major 2012
de Montmeló. A continuació Fi de Festa amb música

ACTIVITAT AMB NORMATIVA
Cerca-la en el programa

NORMATIVES
NORMATIVA • CORREFOCS I PLAÇAFOC
Mesures de seguretat que els veïns han d'aplicar:
• Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades,
aparadors i vidres protegits i tendals recollits. No tenir roba
estesa o altres elements com banderes, etc.
• No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o el pas fluid de la gent (testos,
taules, cadires, etc).
• No llançar aigua fins que no hagi acabat l'actuació.
• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors
del material pirotècnic.
• No envair l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no agafar
ni destorbar cap dels seus membres.
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l'itinerari
• Desconnectar tot tipus d'alarmes
Mesures de seguretat per als participants:
• Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i
pantalons llargs.
• Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos
el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya...)
• Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
• Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els Diables i no els
obstaculitzeu el pas ni els feu caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions dels Diables.
• Assabenteu-vos abans de l'inici, de tot el recorregut i dels
punts d'assistència sanitària.
• En el cas que us cremeu, dirigiu-vos immediatament als
punts d'assistència sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruccions del Diables o dels
serveis de l'ordre públic.

MELONS I CREUATS
NORMATIVA DE LES PROVES DE LES COLLES
• El que realment importa no és guanyar, sinó participar
• Ningú guanya res. Tothom hi guanya. No hi ha cap altre
premi que tenir l'honor d'haver participat i gaudit de les
activitats organitzades durant la Festa Major
• Perquè surti bé tot plegat, us demanem la màxima
col·laboració i que per sobre de tot el més important sigui el
joc net. Sempre es podrà millorar, any rere any, amb la
col·laboració de tots
• S'hi pot participar activament i passivament
• Si no et ve de gust ser el protagonista sempre pots animar
la teva colla seguint tot el programa d'activitats
• És important portar el color de la teva colla durant la realització
de les proves
• Cada prova dóna un punt a una o altra colla en la classificació
general
• Cada prova té un jurat qualificat o una puntuació el més
objectiva possible
• Per participar en les proves en què cal una inscripció prèvia,
és necessari ser-hi mitja hora abans que comenci
• S'ha d'estar present en el moment de la inscripció
• A la plaça de la Vila hi haurà un marcador on es podrà saber
l'evolució de la puntuació

CATEGORIES
Aquest any les categories de les proves són:
A. Nascuts entre 2006 i 2000 (de P5 a 6è de Primària)
B. Nascuts entre 1999 i 1994 (de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat)
C. Nascuts entre 1993 i 1977 (de 18 a 35 anys)
D. Nascuts abans de 1976 (+ de 35 anys)
• Al freakbol hi ha subcategories

PROVES PER CATEGORIES
Donació de sang
La rata
Humor groc
Festa de l'aigua
La paellada
Freakboll
Ball del fanalet
Sopar

CiD
Prova per a tothom
B, C i D
Prova per a tothom
Prova per a tothom
A, B, C i D (Inscripció)
Prova per a tothom
Prova per a tothom

La colla que hagi tingut més presència durant la Festa Major
obtindrà 1 punt addicional
Per a més informació podeu passar de 17 a 20 h pel Punt
d'Informació, a La Torreta CC o trucar als telèfons:
93 572 10 33 - 93 572 02 99

NORMATIVA • ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR
• L’accés als jardins de La Torreta Centre Cultural és lliure,
però es reserva el dret d'admissió
• No es podrà accedir al recinte de La Torreta amb cap tipus
de beguda des de l'exterior
• A l'entrada de l'espai s'identificarà als majors d'edat amb
l'objecte que els menors d'edat no puguin accedir a comprar,
ni a consumir begudes alcohòliques
• El consum de begudes alcohòliques per part d'un menor
d'edat suposarà automàticament la seva expulsió del recinte

NORMATIVA • ARROSSADA POPULAR
• Els tiquets per a l'arrossada popular s'han de comprar el
mateix dissabte, a partir de les 12 h
• Els plats, gots i coberts que utilitzarem en aquest acte seran
biodegradables i compostables, de manera que els llençarem
al contenidor marró (matèria orgànica). Si reduïm els plàstics,
el medi ambient hi surt guanyant
• Us demanem que porteu els vostres coberts.
Menys residus = millora per al medi ambient
• Disposarem de contenidors per separar els residus correctament. Cada cosa al seu lloc

NORMATIVA • DEGUSTACIÓ D’APERITIUS
• Els tiquets per a la degustació d'aperitius s'han de comprar
el mateix diumenge, a partir de les 11 h
• Els plats, gots i coberts que utilitzarem en aquest acte seran
biodegradables i compostables, de manera que els llençarem
al contenidor marró (matèria orgànica). Si reduïm els plàstics,
el medi ambient hi surt guanyant

LA GRAN NOVETAT
Festival itinerant
RàdioFlaixBAC
amb el Vaparir Tour
La millor festa DJ del moment. 4 hores de la millor música
(nacional i internacional) que revoluciona el públic per on
passa, amb el Carles Pérez, presentador d' El matí i la mare
que el va parir, Andreu Presas “Batec de Nit”, Roger Carandell
“Bac Up”. Les ballarines, el confeti i la pirotècnia ens acompanyaran tota la nit per convertir una nit qualsevol, en una nit
inoblidable.
Enguany el festival de referència celebra el seu 5è aniversari
després d'haver visitat més de 50 poblacions amb una afluència
global de més de 200.000 persones. El públic el consolida
com el festival itinerant de referència del panorama català.
Vols Festa? Vols Vaparir Tour?. + info: www.vaparir.com

COL•LABORADORS
Associació de Veïns i Veïnes de La Cucurny
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montmeló
ACEM - Associació Cultural per a l'Entreteniment Musical
Casal de la Gent Gran
CIJ Esplaia't
Club Escacs Montmeló
Club Karate Montmeló
Club Petanca Montmeló
Colla de Creuats
Colla de Diables de Montmeló
Colla de Gegants de Montmeló
Colla de Melons
Comunitat Islàmica de Montmeló
Esbart Dansaire i Cultural de Montmeló
Escola Four Dance Center
Escola Municipal de Música
Cor de Gospel de l'Escola Municipal de Música
Grup Xarxa de Montmeló
L'Agrupa
Ludus Historiae
Penya Blaugrana de Montmeló
Penya Espanyolista Pericos de Montmeló

PATROCINADORS
CIRCUIT DE CATALUNYA, SA
COBEGA, SA
FARMHISPANIA, SA
FERROVIAL AGROMAN, SA
GESTISER 2002, SL
LUBRIZOL, SL / ANTIGA MERQUINSA
PURAC BIOQUIMICA, SA
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA, SA
TRANSVALLAS MONTMELÓ, SL

