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Sant Maure 2019
a Montbui

10è CONCURS DE CONTES

CASTELL DE LA TOSSA
L’Ajuntament de Montbui organitza la 10a edició del Concurs
de Contes “Castell de La Tossa”.
S’estableixen diferents categories: infantil (de 6 a 13 anys), juvenil (de 14 a 18)
i la categoria general (majors de 18 anys).
Podran participar totes aquelles obres de tema lliure, escrites en català o castellà.
Han de ser inèdites, i cada concursant podrà presentar fins a dos originals.
El conte es presentarà per quadruplicat, en paper, còpia en CD i amb lletra Arial 12
a doble espai i amb un màxim de cinc pàgines.
Es farà constar un títol, un pseudònim i la categoria a la qual es presenta el relat.
En un sobre a part, amb el títol del conte i la categoria escrita a fora, es faran constar
les dades personals: nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document similar
d’identificació, adreça, població, telèfon i correu electrònic.
L’Ajuntament de Montbui es reserva el dret de publicar per qualsevol mitjà els contes
que opten al concurs, així com els premiats, respectant sempre l’autoria del relat. Els
guanyadors cediran els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre
per la difusió i la reproducció de la seva obra.
Els premis seran: per al guanyador infantil un lot de llibres; a la categoria juvenil un
primer premi de 150 euros i un segon de 100 euros; i a la categoria general un primer
premi de 200 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer de 100 euros.
Les obres s’han d’adreçar a “Concurs de Contes Castell de La Tossa”, Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui (Dept. de Cultura); Carretera de Valls, 57, 08710 Montbui.
El termini de presentació dels originals finalitzarà el dijous 11 d’abril.
Els guanyadors es comprometen a recollir el premi, o bé a delegar en algú.
La composició del jugat es donarà a conèixer durant la celebració del lliurament de
premis.
El divendres 26 d’abril es lliuraran els guardons.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
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Tenim a tocar una nova edició de la Festa
Major d’Hivern, en honor al patró Sant
Maure, una celebració de caire recollit i
eminentment cultural. Tanmateix, Montbui
renovarà durant aquests dies el Ciri Votiu,
un símbol religiós que és part de la història
del nostre municipi.
El programa inclou, al Nucli Urbà, activitats
per a la mainada, espectacles de màgia i
monòlegs i també nombroses activitats de
germanor a l’Ateneu Cultural i Recreatiu.
Propostes per a tothom que ens omplen
d’orgull i que s’organitzen amb la voluntat
de comptar amb la vostra participació.
Us convido a gaudir d’una Festa Major
d’Hivern que vol contribuir a fer més
dinàmica i cívica la vida associativa de la
nostra comunitat.
Teo Romero Hernández
L’Alcalde

Entre els dies 9 i 15 de gener arriba a
Montbui una nova edició de la Festa Major
d’Hivern, un dels esdeveniments més
destacats del calendari festiu al nostre
municipi. Durant les darreres edicions s’ha
consolidat un format de festa marcadament cultural, amb esdeveniments de
petit format.
Al Nucli Urbà tornarem a tenir diferents
activitats per a la mainada, una nova
edició del Concurs de Monòlegs, i també,
per tercer any consecutiu, Mont-Àgora
acollirà un festival de màgia que farà les
delícies de grans i petits, en aquesta
ocasió a càrrec de Melanie, arribada des
del programa “Pura magia” de La1, on va
ser considerada una de les 13 millors
il·lusionistes d’Espanya. Sense cap mena
de dubte, es tracta d’un dels plats forts del
programa d’enguany.
Al Nucli Antic, i com és tradició, l’Ateneu
Cultural i Recreatiu tornarà a acollir el
gruix de les activitats.
Gaudim-ne plegats !
Montserrat Carricondo Trujillo
Regidora de Cultura

GENER 2019

DIMECRES 9
Espectacle infantil de sorra
“JOJO MEMÒRIA D’UN ORANGUTAN”
CIA YTUQUEPINTAS
Primer torn: 10
Segon torn: 11.30
Lloc: Sala Auditori Mont-Àgora

GENER 2019

DIVENDRES 11
16è Concurs de Monòlegs

Demostra les teves habilitats cara al públic
i guanya importants premis.
1r Premi: 150 € 2n Premi: 100 € 3r Premi 50€
Amenitzat per l’humorista Miguel Angel Marín
Inscripcions a La Vinicola i a Montagora de 17 a 20.00h
Hora: 23.00
Lloc: CCC La Vinícola

GENER 2019

DISSABTE 12
Activitats per a la mainada

Vine a gaudir d’una matinal amb activitats
(inflables elàstics, karts) i taller pintacares.
També hi haurà xocolatada amb la col.laboració de la comissió de festes.
Hora: 11.00
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

festa major

HIVERN

d’

DISSABTE 12
Campionat de Botifarra
de Festa Major d’Hivern
Hora: 16.00
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu

Espectacle familiar de màgia
“Melanie Màgia 90”
Preu del tiquet: 3€
Entrades a la taquilla de Mont-Àgora
i a www.reservaentradas.com
Hora: 16.30
Lloc: Sala Auditori Mont-Àgora

Gimcana infantil

A càrrec del Grup d’Esplai Montbui
Per a tots els nens i nenes de 6 a 13 anys
Hora: 16.00
Lloc: Grup Esplai Montbui

Xocolatada

Per als participants a la Gimcana
Hora: 17.30
Lloc: Grup d’Esplai Montbui

Sopar de Sant Maure-Botifarrada
Hora: 21.00
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu

Disco-mòbil

Amb música dels anys 80 fins a l’actualitat
Hora: 23.00
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu
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GENER 2019

DIUMENGE 13
Missa solemne en honor del Patró Sant Maure
Amb l’ofrena del Ciri Votiu
Hora: 11.00 / Lloc: Església de Sant Maure (Nucli Urbà)

Cercavila de Sant Maure

Amb els músics del Grup de Diables de Montbui.
Recorregut des de la Font del Comú fins a l’Ateneu, on es podrà
fer el vermut de Festa Major.
Podeu portar tabals, instrument, capgrossos, gegantins...
Hora: 13.00 / Lloc d’inici: Font del Comú
Lloc de finalització: Ateneu Cultural i Recreatiu

Vermut de Festa Major
Hora: 13.30 / Lloc: Ateneu

Campionat femení de dòmino
Hora: 17.00 / Lloc: Ateneu

Teatre

Representació de l’obra “Qui els va parir...”
A càrrec del Grup de Teatre Montbui
Hora: 18.30 / Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu

GENER 2019

DIMARTS 15
Missa solemne de Sant Maure

Hora: 12.00 / Lloc: Parròquia de Sant Margarida

I DURANT AQUESTA

FESTA MAJOR D’HIVERN!
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