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FESTA
MAJOR

3 0 JUN Y > 3 J U L I O L

Quan no existia WhatsApp, Instagram ni TikTok, en Manel Mir ja era “La Voz de Montmeló”
(algú ho havia de dir)

SA
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TA
CIÓ

Benvinguda Festa Major 2022!
Arriba l’estiu, aquest any la calor abans d’hora i més potent que altres anys, però passat Sant Joan i depenent de l’any més o menys a
prop de Sant Pere, arriba la nostra Festa Major, la festa grossa de
Montmeló.
Venim de dos anys de pandèmia, no cal que us ho recordi, tot i que a
Montmeló no hem volgut deixar de celebrar la nostra festa en formats
diferents, el 2020 amb el Montmeló Parade on les entitats ens van
oferir una mostra de cultura per diferents carrers del municipi, va ser
una Festa Major des de casa.
I al 2021 on Montmeló som bombolla ens va servir per celebrar diferents actes de Festa Major en un format diferent però no menys
divertit i on encara ens acompanyaven la mascareta i les distàncies.
Aquest any, SI, arriba la Festa Major més normalitzada i més semblant
a les que coneixem i desitgem! De totes totes, amb plena normalitat.
Des de la regidoria de Cultura i Festes han preparat un programa
carregat d’activitats, on amb la col·laboració de les entitats del municipi, ens oferiran moments de música, foc, aigua, tradició, cultura,
esports... Tot i més des del 30 de juny i fins al 3 de juliol.
Aprofito també per felicitar a dues entitats del municipi que celebren
el seu aniversari. L’Agrupa. Associació Cultural l’any passat va complir 45 anys, però la pandèmia no els va permetre celebrar-ho com
es mereix i la Colla de Diables que aquest any en fa 25. Totes dues
formen part del Toc d’Inici, si les veieu, feliciteu-les. El món associatiu ha patit molt i celebrar aniversaris amb activitat ens enorgulleix i
ens demostra que Montmeló està ben viu.
Sortiu, passegeu, trobem-nos, participem, gaudim, retrobem-nos
amb els veïns i veïnes que també viuen la Festa Major, perquè la
Festa Major és per viure-la, no deixeu que us l’expliquin. Visca la
Festa Major! Visca Montmeló!

Pere Rodríguez

Alcalde de Montmeló

#FMMontmeló

Participa a Instagram i Twitter amb el tag #FMMontmeló
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Mesures de seguretat per als correfocs 		
i per als espectacles estàtics
Mesures de seguretat pel veïnat

• Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu les obertures per
impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi.
• Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d’escombraries, les taules, les cadires, etc. Així evitareu accidents.
• Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la
calor, no en llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o que
surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.
• No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu
cap dels seus membres.
• Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc.
Així evitareu que la gent prengui mal i possibles desperfectes als cotxes.
• Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin
encendre.

Mesures de seguretat per a les persones participants

• La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de
pell que us agafin fort els peus.
• Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir
els sorolls de les explosions pirotècniques.
• Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura
que sigui possible, les aglomeracions i els taps de la gent.
• Col·laboreu amb l’organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu
taps i relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc
de cremar-se.
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic de sanitat i dels Diables.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
• Adopteu una actitud correcta amb els Diables i no els obstaculitzeu el
pas ni els feu caure.
• Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre, així la participació en
el correfoc serà una festa completa.
• Si per qualsevol circumstància s’encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s’escamparien i serien més virulentes. Dirigiu-vos immediatament als punts
d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruccions del Diables o dels serveis de
l’ordre públic.
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Mocad o r i b a r r et de Fes t a Major

Mocador FestaMó22 a 2€ | Barret FestaMó22 a 3€.
Podeu comprar els nous mocadors i barrets a partir del 27 de juny a:
• Biblioteca Municipal La Grua | C. Francesc Macià, 11
• Carnisseria Manils | C. Major, 5
• Electrodomésticos CID | C. Major, 45
• El Rebost de la Rosa | C. Major, 20
• Forn i pastisseria Farriol | C.Major, 18
• Hostal Serra | C.Major, 1
• Papereria i llibreria L’Aglà | C. Diputació, 6
• La Torreta centre cultural | C. Folch i Torres, 2. De 17 a 20 h
Trobareu també els mocadors d’altres anys per 1€

ESPAI L A T O R R E T A

• Accés lliure, reservat el dret d’admissió i aforament limitat.
• No es pot accedir amb cap tipus de beguda des de l’exterior.
• A l’entrada s’identificarà els majors d’edat amb l’objecte que
els menors d’edat no puguin comprar begudes alcohòliques
• El consum de begudes alcohòliques per part d’un menor d’edat
suposarà automàticament la seva expulsió del recinte.

PUNT L I L A

Espai per prevenir i atendre les agressions masclistes i altres
violències, tot oferint un espai segur, agradable i igualitari. Atenció,
prevenció i reducció de riscos durant la festa. Estarà present:
• 30 de juny de 23.30 a 02.30 h | Plaça de la Quintana
a càrrec de la Diputació de Barcelona
• 1 i 2 de juliol de 23.30 a 05.00 h | Espai La Torreta a càrrec de TAC

TIPOLO G I E S
Cada esdeveniment duu indicat el tipus d’activitat amb un símbol:
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Abans de començar la festa

dimECRES 29 juny
19.00 h
Sala de la
Concòrdia

Alcarràs

Cinema amb la película “Alcarràs” de Carla Simón, presentada
pel Col·lectiu de Pensionistes de Montmeló. Pel·lícula guanyadora
de l’Os d’Or del Festival Internacional de Cine de Berlín 2022.
Aforament limitat.
Sinopsi | L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa família
Solé sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, la familia cultiva una
gran extensió de presseguers. Després de vuitanta anys treballant la
mateixa terra, la família Solé es reuneix per a realitzar junts la seva
última collita.
• Col. Col·lectiu de Pensionistes de Montmeló

Durant els dies de festa

dies 1, 2, 3 juLIOL
Museu
Municipal
Montmeló

“Festa Major de Montmeló,la nostra festa”

El Museu municipal de Montmeló presenta una exposició dedicada
a recordar i rememorar la Festa Major del municipi.
A la mostra es podran veure fotografies, objectes i documents que
permetran descobrir o recordar, com era aquesta festivitat en un passat històric no gaire llunyà.
Horari | Dia 1 i 2 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h | Dia 3 d’11 a 14 h
• Col. Museu Municipal de Montmeló
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Dues Montmelonines preparades per anar a ballar a la Festa Major.
Precursores del concepte “Motomami” l’any 1932 (Chicken Teriyaki)
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La polca , el reggaeton, la caxutxa, el hip hop, el vals, el trap, La contradansa, les balades,
el xotis, el perreo, la jota i el country en línia (¿Quien da más?)

Comença la Festa!

dijous 30 juny
Toc d’inici de la Festa Major

Un any més, les tres entitats locals de cultura popular existents
-Diables, Gegants i L’Agrupa- i l’Ajuntament us conviden a participar en la cerimònia d’inici de la Festa Major.
Després del Seguici i de la cerimònia del Toc d’Inici, tots els montmelonins i montmelonines prenem la plaça per cantar i ballar la polca
i donar el tret de sortida a la Festa Major.

20.00 h
Plaça de la
Quintana

Taller del ball del Toc d’inici de Festa

Vine a aprendre a ballar la versió de Catfolkin del Toc d’Inici de
Festa Major, i sigues el rei de la pista quan el ballem tots i totes a
la Plaça de la Vila!
• Col. Colla de Gitanes de l’Agrupa
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20.30 h
Plaça de la
Quintana

Plantada del Seguici d’inici de Festa

20.45 h
Plaça de la
Quintana

Seguici d’inici de Festa Major

21.15 h
Plaça de la
Vila

Inici de la Festa Major

22.00 h
Plaça de
la Vila i
carrers

Els elements tradicionals de la cultura popular de Montmeló es
preparen per a iniciar el seguici.

Cercavila d’inici de la Festa Major amb els elements tradicionals de
la cultura popular de Montmeló.
Vine amb el seguici festiu fins a la plaça de la Vila, gaudeix amb
el ball de les colles de Diables, dels Gegants i de les Gitanes.

Cerimònia del Toc d’Inici amb les colles de Diables, Gegants i
Gitanes, i tot, seguit, tothom canta i balla el Toc d’Inici amb la
versió de la banda local Catfolkin,

24è Correfoc de Festa Major

A càrrec de la Colla de Diables de Montmeló.
Recorregut | plaça de la Vila, carrer Major, passatge de l’Estació,
passeig de Miquel Biada (zona de vianants), passatge del Mestre Bou,
carrer Major, carrer del Sant Crist de la Grua, carrer de Luis Chamizo,
passeig de les Corts Catalanes i final amb traca, tabalada i ball protocolari a la plaça de la Quintana.
• Col. Colla de Diables de Montmeló

22.00 h
Plaça de la
Quintana
23.30 h
Plaça de la
Quintana

Sopar d’inici de Festa Major

Sopar popular amb música per a tothom. 			
Venda de tiquets, botifarres i servei de bar.
Col. Penya Blaugrana de Montmeló

Festa Lúppiter

Música, llum i efectes visuals s’enllacen en un espectacle interactiu i trepidant, on els millors artistes i djs s’uneixen en una festa
de nit diferent. Co2, espurnes, foc, confeti, serpentines, fum,
pals led, djs, speakers, cantants... agafa aire, això només acaba
de començar. Benvinguts a Lúppiter Montmelonins i Montmelonines!
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No és un nou servei de Glovo ni d’Amazon. La llegenda explica que van haver uns anys que
alguns diables de Montmeló... anaven en bicicleta!
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Grup d’amigues i amics al “palco de l’envelat”., Any 1961, quan l’envelat era el punt neuràlgic de
reunió dels joves i només veien TVE i la UHF

La Festa continua!

divendres 1 juliol
11.00 h
Casal de la
Gent Gran

Exposició de Festa Major | Gent gran

11.00 h
Plaça de la
Vila i Av.
Pompeu
Fabra

Mercat de Xauxa a Hawaii

Inauguració exposició curs 2021-22 dels tallers del Casal de la
Gent Gran. Vermut a càrrec de l’Associació de la Gent Gran.
Col. Casal de la Gent Gran de Montmeló

Aquest any, el mercat de Xauxa es mou a Hawaii. Completeu les targetes i aconseguireu un petit obsequi! Poseu-vos un collaret de
flors, aviseu a tots els vostres amics i amigues i ens veiem allà!
Es recomana dur roba que es pugui embrutar, xancletes lligades i
monedes per pagar el tiquet. Preu ticket: 0’50€.
Col. CIJ Esplaia’t
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12.45 h
Plaça de la
Vila

Un comerç per emmarcar

13.00 h
Plaça de la
Vila

Animació infantil i festa de l’escuma

18.00 h
Plaça de la
Vila

Sorteig i lliurament dels premis de la campanya de promoció del
comerç “Un comerç per emmarcar”.

Animació infantil amb el Jaume Barri. Espectacle d’animació participatiu en el qual, mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida
al públic a ballar i en acabar... Festa de l’escuma!

Trepitgem fusta

Instal·lació interactiva d’en Pau Segalés i del clown Negro
Casali. Jocs amb la fusta. A partir de diferents propostes podrem
experimentar amb aquest material i posar a prova les nostres habilitats motrius i l’enginy.

18.30 h
Sala de la
Concòrdia

Cantada d’havaneres

19.30 h
Sala de la
Concòrdia

Concert coral de Festa Major

20.00 h
Plaça de la
Vila

Interpretades per la Coral del Casal de la Gent Gran, dirigida per
Montse Trisan i Pepi Marcén | Aforament limitat.
Col. Casal de la Gent Gran de Montmeló i Escola Municipal de Música

A càrrec de la Coral de Montmeló de l’Agrupa, dirigida per Mercè
Bertran i Viviana Salisi al piano | Aforament limitat.
Col. L’Agrupa

Escape room al carrer

El Vilatà de l’any. Joc d’estratègia, comunicació i velocitat al carrer
sobre el nostre poble. Posa a prova el teu enginy!
Diversió amb proves físiques escampades pel poble i proves digitals amb una APP per mòbil! Podreu demostrar que sou les millor
vilatanes i els millorsvilatans de l’any de Montmeló!
Apuntat a través d’entràpolis en grups de 3 a 5 persones.
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21.45 h
Pg. Corts
Catalanes

Correfoc infantil de Festa Major

Amb 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. Colla de Diables de Montmeló

23.00 h
Plaça de la
Quintana

El carrer és nostre

23.30 h
Envelat de
la Quintana

Ball de nit | Swing Latino

00.00 h
Jardins de
la Torreta

Música d’autor i versions, gags interactius amb el públic i situacions de màxima comèdia; fan de l’espectacle, un moment únic i
irrepetible. La Always Drinking Marching Band pretén reivindicar
el màxim apropament entre el públic i la música.
Recorregut | Plaça de la Quintana, carrer Lluís Companys, carrer
Major, plaça de la Vila, avinguda Pompeu Fabra, plaça de l’Esglèsia,
carrer Santiago Russiñol, Vial de Ronda i jardins de la Torreta.

L’orquestra Swing Latino, amb més de 40 anys de trajectòria en la
música, oferix un espectacle complert de ball i versions de tots els
temps. L’any 2019 va ser guardonada amb el premi ARC.

Banda Neón

Grup de versions i show per a tots els públics. Un espectacle
amb totes les versions que et puguis imaginar amb els millors temes
mítics de disco dels 80’s fins al reggaeton més actual passant per
la millor rumba i rock de tots els temps.

Animal Show Dj

Dj acompanyada de l’escenografia més divertida i entretinguda. Animal Dj es presenta amb dos animadors durant tota la sessió,
compartint sonades coreografies amb el públic, interactuacions i
molt de micròfon. Però no és tot!
A més, Animal Show l’acompanya una fotògrafa per captar els millors moments del Show. I per acabar-ho d’arrodonir, durant tota
la sessió inclou una pluja de molts regals: confetitron, polseres
fluorescents, flotadors, etc.
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En Malús i la Montse originals, festejant l’any 1984. Després de molts any i de dues
operacions estètiques de lifting facial i corporal, els gegants de Montmeló continuen ballant.
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Tòmbola Parroqial 1967. “La vida és un tòmbola, tom-tom-tòmbola... de llum i de colors, oh, oh, oh!”.

La Festa no s’atura!

diSSABTE 2 juliol
11.00 h
Plaça de la
Quintana
12.00 h
Plaça de la
Quintana

Festa de l’aigua!

Vine a refrescar-te per a passar un dissabte al matí ben fresc.
Col. Col·laboradors Festa de l’Aigua

Festa Holi Dolly

2 hores de música, amb animador i Dj. 4 llançaments guiats de
pols de colors. Venda de bosses de pols de colors al mateix espai, a
partir de les 11 h.
Aconsegueix dues bosses de pols de colors gratis | Retalla els
dos vals de programa de Festa Major (pag. 22). Cada persona podrà
bescanviar un val. Hi ha una quantitat limitada de bosses a bescanviar. Es podran bescanviar el dijous 30 de juny a l’Estació Jove de 17
a 20. 30 h (fins a finalitzar existències).
Recomanacions | Protegeix-te els ulls durant els llançaments. No llançar a la cara
ni als ulls de la resta de participants | En cas d’ingesta accidental, no hi ha perill
perquè els ingredients són alimentaris | Vigilar amb els cabells tenyits, ja que poden
absorbir el color | S’aconsella aplicar una crema hidratant abans de la festa, ja que
facilitarà la neteja posterior | Espera a fer el llançament quan acabi el compte enrere
| Mou les bosses abans de llançar-les. No deixeu les bosses buides al terra.
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14.00 h
Pg. Corts
Catalanes

Arrossada popular

Paella mixta per a tohtom!. Preu del tiquet: 5€
Els tiquets per a l’arrossada popular s’han de comprar el mateix dissabte a partir de les 10 h.
Patrocinat per:

18.30 h
Plaça de
Santa Maria

41a Trobada gegantera de Montmeló

Trobada gegantera amb la participació de les colles de les colles de
Montornès, Parets, Santa Eulalia de Ronçana, Tavertet, les Borges
Blanques i Montmeló.
18.30 h | Plantada de Gegants
19.30 h | Cercavila i ballada de Gegants. Passejada de gegants i
ball final a la plaça de la Quintana.
Recorregut | Plaça de Santa Maria, Avinguda Pompeu Fabra, Plaça
de la Vila, Carrer Major, Carrer Lluís Companys i Plaça de la Quintana.
Col. Colla de Geganters i Grallers de Montmeló

19.00 h
Davant de
Can Dotras

Berenar de la gent gran

Berenar amb música i fruita acompanyat d’una Tuna de Barcelona,
que amenitzarà la vetllada amb un repertori de cançons tracionals,
populars i romàntiques per a fer ballar a tota la Residència de can
Dotras i els que s’hi vulguin sumar.
Col. Casal de la Gent Gran

20.30 h
Sala
Polivalent

Concert del cor de gòspel

Concert a càrrec del cor Gòspel de l’Escola de Música dirigit per
Òscar Altide i acompanyat al piano per Jordi Gaig | Aforament limitat.
Col. Escola Municipal de Música de Montmeló

22.15 h
Pg. Corts
Catalanes

Correfoc jove de Festa Major

Correfoc amb la Colla Jove de Diables de Montmeló.
Recorregut | Passeig de les Corts Catalanes, carrer de Lluís Companys, carrer Major, carrer de Francesc Macià, carrer de la Diputació
i carrer de Timbaler del Bruc.
Col. Colla de Diables de Montmeló
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23.00 h
Plaça de la
Vila

El Rapte | Foc i Aigua

Espectacle participatiu de foc i aigua.
L’infern ha conquerit el món, el dia del judici final ha arribat. Ara
li toca al poble de Montmeló alliberar-se de les tenebres. Vine a
participar de l’espectacle de foc i aigua de la colla de diables de
Montmeló.
Col. Colla de Diables de Montmeló
Patrocinat per:

23.30 h
Envelat de
la Quintana
00.00 h
Jardins de
la Torreta

Ball de nit | Orquestra Pensylvania

L’Orquestra Pensylvania ofereix en cadascuna de les seves actuacions en rigorós directe, cumbias, cha-cha-chá, pasdobles, vals, swing,
boleros, etc… Ball de saló a més d’un ventall de temes actuals i
“Revival” dels 70,80 i 90.

Raggatuning

Festa jove amb els Raggatuning, grup de versions de patxanga-disc-party amb molt ritme i capaços d’animar qualsevol festa
amb la seva capacitat d’innovar dins del gènere de les versions, reformulant els hits de l’estiu i les cançons més televisives amb ritmes
llatins, tropicals, de funk i disc.

Dj Sendo

Final de festa jove amb Dj. Sendo, sempre punxant estils des de
la millor rumba catalana, barrejada amb reggae, ska, calypso,
salsa, ritmes balkanics, i també ritmes electrònics com el drum
and bass, i dubstep entre altres. A les seves sessions dona a conèixer
des de grups emergents fins als millors temes clàssics d’aquests
estils així perquè la gent no pari de moure el cos.

17

Grup de sis balladores de gitanes de Montmeló. Any 1946. La pregunta no és qui són elles?
La pregunta és: qui són ells dos que miren com si s’haguesin colat a la foto?
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Cartells de La
“Fiesta Mayor de
Montmeló”
que se
celebrava a
meitat d’agost,
coincidint amb
les festes de la
patrona Santa
Maria

Últim dia de Festa!

diUMENGE 3 juliol
09.00 h
Pistes de
Petanca

Torneig de petanca de Festa Major

09.00 h
Parc del
Sant Crist

2a Tirada de bitlles a Montmeló

10.00 h
Pavelló
Municipal

Entrenaments interclubs de karate

Competició de petanca entre diferents equips federats.
Col. Club Petanca Montmeló

Vols aprendre a jugar aquest joc tradicional català? Vine i disfrutaràs de les bitlles catalanes.
Col. Associació Esportiva Perestroika

Entrenaments lliures de karate. De 10 a 12 h.
Col. Club Karate Montmeló
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10.00 h
Jardins de
la Torreta

Batalla de Star Wars

Simulació de Batalla amb figures. Vine a comprovar si ets capaç
de derrotar a l’Imperi o doblegar als Rebels amb Ludus Historiae. De
10 a 14 h.
Col. Ludus Historiae

10.00 h
Turó de la
Bandera

Tobogan aquàtic Splash Slide

13.00 h
Jardins de
la Torreta

30a Degustació popular d’aperitius

Torna una de les activitats que més ens van agradar l’any passat,
el Tobogan aquàtic! Podràs baixar a tota velocitat pel Turó de la
Bandera, desde la pista del Pau Casals fins al carrer Ayrton Senna.
Cal portar Tovallola. S’ha d’anar vestit amb banyador o pantaló curt,
descalços o amb xancletes tancades. Únicament es podràn utilitzar
els flotadors proporcionats per l’organització. De 10 a 13 h.
Degustació i música. Ens acompanyarà el duet Van’D’Bolo.
Els tiquets per a la degustació d’aperitius s’han de comprar el mateix
diumenge, a partir de les 12 h.
Col. Associació Cultural de Residents Bolivians de Montmeló, Associació
de la Gent Gran de Montmeló, Associació de Veïns de Sant Crist, Colla de
Diables de Montmeló, Comunitat Islàmica Associació AN-NOOR, Divertiment
Montmeló, Penya Blaugrana Montmeló, Penya Madridista de Montmeló, Solidarité i Xarxa de Voluntariat per Ucraïna.

18.00 h
Plaça de la
Vila
18.00 h
Pavelló
Municipal

Sardanes | Cobla Selvatana

Ballada de sardanes amb la cobla Selvatana, acompanyades de
ratafia i carquinyolis.
Col. Òmnium Montmeló

1r Torneig MóBallon

Arriba a Montmeló el primer torneig de MóBallon! Una competició
en una pista de 6mx6m plena d’obstacles on l’objectiu és aconseguir evitar que el globus toqui a terra per ser el millor jugador.
Categories | Juvenil (12 a 17 anys) i Adulta (+18 anys) | Premis
pels 3 primers classificats de cada categoria i obsequi per tots els
participants.
Inscripcions | Instagram @moballon22 o el mateix dia al pavelló
fins les 16.30 h.
Col. MóBallon Montmeló
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18.30 h
Pistes de
Pàdel

2n Torneig Chess-Pàdel de Festa Major

Torneig suís on les parelles amb la mateixa puntuació s’aniran
enfrontant entre sí. S’habilitarà un grup pels més petits i els seus
acompanyants. De 18.30 a 20.30 h.
Inscripcions | flancderei@flancderei.com | Places limitades
Col. Club Pàdel Montmeló i Club d’Escacs Montmeló

19.00 h
Amfiteatre
de la Torreta
20.00 h
Envelat de
la Quintana
22.30 h
La Llosa
23.00 h
Envelat de
la Quintana

La Fita | Cia. Les Espectacles del 23

Espectacle de circ de doble trapezi “petit-volant”. Un show amb
proeses físiques per fer somiar i deixar-se fascinar. On veureu
alguns dels millors números presentat pel món aquests últims quinze anys: màgia, acrobàcia, equilibris, trapezi... i sobretot molt
d’humor i amor. | Aforament limitat.

Concert de Festa Major | La Selvatana

L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació ideal en una
Festa Major de prestigi, ja que ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i d’espectacles, que van des del concert clàssic fins
al ball de Gala

Castell de focs de final de Festa Major

A càrrec de l’empresa Coeters Dragons.
Mantingueu la distància de seguretat marcada per l’organització.
Recomanem veure els focs des de la zona de la Llosa.

Ball de fi de Festa | La Selvatana

Acomiada’t de la Festa Major de Montmeló 2022 com cal, amb el
millor repertori de ball de la Selvatana.
Patrocinat per:

Descarregat el Programa
amb aquest codi QR
Més informació:
www.montmelo.cat
Participa a Instagram i Twitter:
#FMMontmeló
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R E S U M PROGRAM ACIÓ FES T A M AJOR M O N T M E L Ó 2 0 2 2
DIJOUS 30 JUNY
20.00 h
20.30 h
20.45 h
21.15 h

Quintana
Quintana
Quintana
Pl. Vila

Taller ball Toc d’Inici
Plantada Seguici d’Inici
Seguici d’Inici Festa
Inici Festa - Toc d’Inici

DIVENDRES 1 JULIOL
11.00 h
11.00 h
12.45 h
13.00 h
18.00 h
18.30 h

Casal GG
Pl. Vila
Pl. Vila
Pl. Vila
Pl. Vila
Concòrdia

Exposició Gent Gran
Mercat de Xauxa Hawaii
Sorteig campanya comerç
Animació i festa escuma
Trepitgem fusta
Cantada d’havaneres

DISSABTE 2 JULIOL
11.00 h
12.00 h
14.00 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h

Quintana
Quintana
Pg. Corts
Església
Dotras
Carrers

Festa de l’aigua
Festa Holi Dolly
Arrossada popuar
Trobada gegantera
Berenar gent gran
Cercavila de gegants

DIUMENGE 3 JULIOL
09.00 h
09.00 h
10.00 h
10.00 h
10.00 h
13.00 h
18.00 h

Petanca
Sant Crist
Pavelló
Jardins T.
P. Casals
Jardins T.
Pl. Vila

Torneig de petanca
Tirada bitlles catalanes
Interclubs karate
Jocs simulació Star Wars
Tobogan aquàtic
Degustació d’aperitius
Sardanes cobla Selvatana

22.00 h Pl. Vila Correfoc Festa Major
22.00 h Quintana Sopar d’Inici de Festa
23.30 h Quintana Festa Lúppiter

19.30 h
20.00 h
21.45 h
23.00 h
23.30 h
00.00 h

Concòrdia
Pl. Vila
Pg. Corts
Quintana
Envelat
Jardins T.

Concert Coral l’Agrupa
Escape room al carrer
Correfoc infantil
El carrer és nostre
Orquestra Swing Latino
Banda Neon | Animal Show Dj

20.30 h
22.15 h
23.00 h
23.30 h
00.00 h

Polivalent
Quintana
Pl. Vila
Envelat
Jardins T.

Concert de gòspel
Correfoc Jove
El rapte, foc i aigua
Orquestra Pensylvania
Raggatuning | Dj Sendo

18.00 h
18.30 h
19.00 h
20.00 h
22,30 h
23.00 h

Pavelló
Pàdel
Amfiteatre
Envelat
La Llosa
Envelat

Torneig de MóBallon
Torneig chess-pàdel
Circ La Fita
Concert amb la Selvatana
Castell de focs
Orquestra Selvatana

Val Festa Holi Dolly

Val Festa Holi Dolly

Ds. 2 | 07 | 2022
Plaça de la Quintana | Montmeló

Ds. 2 | 07 | 2022
Plaça de la Quintana | Montmeló

• Un val per persona
• Quantitat limitada de bosses
• A bescanviar dijous 30 de juny a l’Estació Jove		
de 17 a 20. 30 h (fins a finalitzar existències).

• Un val per persona
• Quantitat limitada de bosses
• A bescanviar dijous 30 de juny a l’Estació Jove		
de 17 a 20. 30 h (fins a finalitzar existències).

COL·LABORADORS DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE MONTMELÓ 2022
• Associació Cultural de Residents Bolivians de
Montmeló
• Associació Esportiva Perestroika
• Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental
• Associació de la Gent Gran de Montmeló
• Associació de Veïns de Sant Crist
• Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Montmeló
• Banc de Sang i Teixits i Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental
• Bayumba Montmeló
• Casal de la Gent Gran
• CIJ Esplaia’t
• Club Escacs de Montmeló
• Club Karate de Montmeló
• Club de Pàdel Montmeló
• Club Petanca de Montmeló
• Colla de Diables de Montmeló

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colla de Geganters i Grallers de Montmeló
Col·laboradors de la Festa de l’Aigua
Col·lectiu Montmeló per les pensions
Comunitat Islàmica Associació An-Noor
Cor de Gospel de l’Escola Municipal de Música
CNL Oficina de Català
Divertiment Montmeló
Escola Municipal de Música
Estació Jove
L’Agrupa
Ludus Historiae
MóBallon Montmeló
Penya Blaugrana de Montmeló
Penya Madridista de Montmeló
Residència Can Dotras
Solidarite
Unió Botiguers i Comerciants de Montmeló
Xarxa de Voluntaris per Ucraïna

Organitza

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

