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L’Ajuntament de Montbui organitza el 9è 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 (Departament 
de Cultura); Carretera de Valls, 57, 08710 Montbui. 
El termini de presentació dels originals finalitzarà el dimarts 10 
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 lloc i data de 
lliurament del guardó es comunicarà oportunament a través dels 
mitjans de comunicació local i comarcals, i a la web municipal 
www.montbui.cat.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Castell de la TossaCONCURS DE CONTES
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Ens trobem a punt de gaudir amb una de les festes més nostrades 
del nostre municipi, la Festa Major d’Hivern.

Al Nucli Urbà hi haurà diferents propostes amb la cultura com a 
protagonista. Algunes tradicionals com el Concurs de Monòlegs 
i d’altres més recents i amb gran acceptació com un novedós 
Festival de Màgia Familiar. Sense cap mena de dubte, es tracta 
d’un dels plats forts del programa d’enguany. També celebrarem 
un acte d’homenatge als avis i àvies del municipi, amb una 
projecció de cinema a Mont-Àgora.

Al Nucli Antic l’Ateneu Cultural i Recreatiu tornarà a acollir el 
gruix de les activitats, amb un format plenament consolidat.

Que entre totes i tots poguem gaudir de la nostra Festa Major 
d’Hivern.

Montse Carricondo Trujillo
Regidora de Cultura

Montbui celebrarà durant els propers dies la Festa Major
d’Hivern, conjunt d’activitats marcadament culturals i que al
nostre municipi celebrarem en commemoració del patró Sant 
Maure, on tampoc hi faltarà la tradicional ofrena del Ciri Votiu, 
un símbol del nostre municipi que perviu i que és part de la història 
viva de Montbui.

Durant la Festa Major d’Hivern tindrem jornades intenses, amb 
propostes culturals per a tots els públics i edats. 
A Montbui, apostem per la promoció de la cultura, per continuar 
fent un municipi més dinàmic i participatiu. Tenim clar que la 
cultura és un dels pilars del present i del futur, i els dos primers 
anys de vida de l’Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora 
així ho demostren. 

Us convido a participar i a gaudir d’una Festa Major d’Hivern que 
està pensada per respondre a les vostres expectatives.
  
Teo Romero Hernández
L’Alcalde
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Espectacle infantil per a les escoles
“Contes amagats” de Marcel Gros
Hora: 10.00 h
Lloc: Mont-Àgora
              

Festa de la botifarra
21.00 h. Sopar (mongetes amb botifarra casolana 
i pa de pagès, vi i aigua, pastís de xocolata i cafè o infusió)
22.30 h. Campionat de botifarra amb premis pels guanyadors
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic) 

15è Concurs de monòlegs 
Amenitzat per l’humorista Miguel Angel Marín
Hora: 23.00 h
Lloc: CCC La Vinícola

12 de gener
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“Tornem la figuera a la plaça” 
Plantada d’una figuera a la plaça Catalunya del Nucli Antic
Hora: 17.00 h
Lloc: Plaça de Catalunya

“Concurs de pintura ràpida de la figuera” 
Amb premis segons categoria (cal portar el material de dibuix). 
Activitat infantil.
Hora: 17.15 h
Lloc: Plaça de Catalunya

Sopar de Sant Maure
21.00 h. Sopar adults 
(pica pica fred, fideuà de peix, pastís, vi i aigua). 
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu Nucli Àntic

Nit de Swing (Lindy Hop)
22.00 h. Classe oberta
23.00 h. Música en directe amb Hop’s Trio. 
Taquilla inversa.
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)



Missa solemne 
en honor del Patró Sant Maure
Amb l’actuació de la Coral Si Fa Sol
Hora: 11.00 h
Lloc: Església de Sant Maure

Espectacle familiar de màgia 
“Abracadabra”
Amb Jammes Garibo.
Venda anticipada: 3 euros (limitada a 100 entrades)
Preu restants entrades: 4’80 euros
Entrades a la taquilla de Mont-Àgora i a www.reservaentradas.com
Hora: 12.00 h
Lloc: Sala Auditori Mont-Àgora
Paradeta de l’AECC de Montbui
Durant el matí, sigues solidari a Mont-Àgora

Inauguració de l’exposició 
de tovalloles per la comunió dels malalts
Hora: 13.00 h
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)

Cercavila amb el Grup de Drac 
i Diables de Montbui 
Hora: 13.15 h
Lloc de sortida: Església de Santa Margarida
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)

Vermut de Festa Major
Hora: 13.30 h
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)

Campionat femení de dòmino
Hora: 17.00 h
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)

Activitat infantil i xocolatada
Hora: 18.00 h
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)
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Missa solemne de Sant Maure
Missa concelebrada amb mossens ruandesos
Hora: 12.00 h
Lloc: Parròquia de Sant Margarida

Vermut de Sant Maure
Hora: 13.00 h
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu (Nucli Antic)

Tarda de cinema 
i obsequi a les persones 
grans de Montbui
Projecció de la pel·lícula 
“La vida es bella”
Hora: 16.00 h
Lloc: Mont-Àgora

15 de gener
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L’hora del conte
a la Biblioteca
“Contes i emocions” a càrrec de “La Tribu Juganera”
Per què no li agrada fer petons al Tonet de Cal Petó?
A partir de 3 anys
Hora: 12.00 h 
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora
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I durant aquesta
 FESTA MAJOR d’HIVERN!

Vine a veure el millor cinema d’estrena
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