Dimarts 23 d’abril
La diada dels llibres i les roses
Plaça de Pau Picasso
De 10 a 20 h

Fira de llibres i roses

amb parades de productes artesans i propostes d’entitats locals.
A partir de les 17 h

Carpa Jove de Sant Jordi

Fabrica la teva xapa amb missatges divertits i originals!
17 h

XIII Marató de Contes

Marató de contes dedicada al 30è aniversari de la Colla de Gegants
de Montornès i al 10è aniversari del drac petit del Ball de Diables i Drac
de Montornès.
Si vols explicar algun conte a la marató, posa’t en contacte
amb la Biblioteca.
De 17 a 19 h

Carpa d’Infància: taller familiar “Fes el teu drac”

Espai creatiu per desenvolupar una manualitat en família.
De 17 a 19 h

Instal·lació dinámica: “Dona-li la volta al conte de Sant Jordi”

Tenim l’oportunitat de canviar la historia: com volem que sigui el conte
de Sant Jordi al 2019? A les 19 h veurem com ha quedat el nostre conte!
17:30 h

Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí
En cas de pluja, consulteu les xarxes socials de l’Ajuntament de Montornès i de
la Biblioteca de Montornès.
Servei gratuït de bus llançadora entre Montornès Centre i Montornès Nord, de
16.30 a 20 h. Parades:
Rbla. de Sant Sadurní (davant de la pl. de Pau Picasso)
C. del Vallès (davant de la Peixera)
C. de la Casa Nova (davant de Montbarri).
Sortides cada 15 minuts, aproximadament.
Menors de 14 anys han d’anar acompanyats/des d’una persona adulta que se’n
faci responsable.

Dijous 25 d’abril
17.30 h
Pavelló del Complex Esportiu Municipal Les Vernedes

El Petit Príncep

Espectacle multitudinari de gran format que combina l’art musical amb coreografies dansades per alumnes del cicle mitjà de les cinc escoles de primària
de Montornès. També comptarà amb l’actuació d’alumnes de cant coral,
conjunts instrumentals, dansa i teatre de l’Escola Municipal de Música, Dansa
i Aula de Teatre.

Divendres 26 d’abril
Biblioteca de Montornès

Revetlla de Sant Jordi

A les 18 h
Sessió de contes dedicada al 30è aniversari de la Colla de Gegants i al 10è
aniversari del drac petit de la colla de Diables de Montornès i Joc de Preguntes.
A càrrec de Joan Forns, membre de la companyia teatral La Paparra.
A les 20 h
Contes de Roald Dahl per a adults, amb Jordina Biosca.
Com a tota revetlla, no hi pot faltar la coca i el cava.

Dissabte 27 d’abril
16 h / 17 h / 18 h
Espai Cultural Montbarri

Viatge per l’espai a bord del planetari

Entra al planetari d’Univers Quark i gaudeix de les estrelles i els planetes com
no els has vist mai!
-8 Sessions de 30 minuts (a les 16 i a les 17 h) per a infants;
+8 Sessió de 50 min (a les 18 h i possible sessió extra a les 19 h) per a majors de 8

anys, joves i adults.
Si teniu mobilitat reduïda, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 93 568 81 27
/ oficina.barri@montornes.cat.
Preu: 3 €. Aforament molt limitat. Entrades anticipades a entrades.montornes.
cat i a partir d’una hora abans a taquilla.

Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril
Des de dissabte a les 10 h fins al diumenge a les 20 h intinterropudament!
Carpa Polivalent El Sorralet

FOAM, Festival d’Oci Alternatiu de Montornès

Jocs de taula, videojocs, rol, cultura japonesa i el món friki en general.
Activitat sorgida i organitzada per la comissió de joves dins el projecte Kosmos
de pressupostos participatius joves.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Una imatge, mil paraules
De l’1 al 17 d’abril a la Biblioteca de Montornès
Durant tot el 23 d’abril, a la carpa de l’Associació Fotogràfica de la plaça de Pau
Picasso.

