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Del 19 al 24 de juny

DIFERENT

UN 

Montornès del Vallès

SANT JOAN 

Comissió de Festes de Montornès Nord



                 Pregó virtual a càrrec de Ball  
                 del Drac i Diables de Montor-  
                 nès amb motiu del 25è  
aniversari de la seva colla infantil.

      - Via canal YouTube de l’Ajuntament  
        de Montornès del Vallès.

              Cabaret Show,  
                 espectacle de varietats
                 Un show complet amb humor,  
la màgia de Melanie, transformisme 
amb Reina i copla amb Alejandro 
Conde.

                 - Espectacle per a públic adult.
               - Aforament limitat amb  
garanties higièniques i de  
distanciament de seguretat. 

- Cal dur mascareta. 

- Localitats amb seients individuals  
i per parelles (per altres opcions,  
consulteu en el moment de fer  
la reserva). 
      - Vegeu on i quan reservar entrada  
        a la darrera pàgina d’aquest  
programa.

     - Pati de l’escola Marinada

     - Retransmès en directe per TV  
        per Vallès Visió.

                                   

Concurs de decoració  
de balcons
Guarnim finestres i balcons, que és 
festa a Montornès del Vallès!

- Es valorarà l’originalitat, la relació 
amb el barri de Montornès Nord       
i l’ús de materials reciclats  
i reciclables. 

       Premis:        
       1.Val valorat en 50 euros per  
          a compres al Mercat Nuestra       
          Señora del Carmen.

       2. Val valorat en 30 euros, per con-    
           sumir a un bar del barri  
           de Montornès Nord.

       3. Lot de vermut confinat.

Participar-hi: 

- Envia fotos del teu balcó guarnit, 
indicant el teu nom, telèfon i adreça 
del balcó per correu electrònic  
a santjoan.m@gmail.com.   

- Les fotos s’aniran penjant a les  
xarxes socials de la comissió. 

- El veredicte es farà públic el 24 de 
juny a les 20 h al pati de l’escola  
Marinada i al grup «Comissió de  
Festes de Montornès Nord”. 

Org. Comissió de Festes de Montornès Nord

              Liceu a la Fresca:  
               projecció de Carmen  
              de Bizet
Projecció de l’emblemàtica òpera,  
en diferit, des del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona.

                - Espectacle per a públic      
                   adult.

- Aforament limitat amb garanties  
higièniques i de distanciament de 
seguretat.

- Cal dur mascareta.  

- Localitats amb seients individuals  
i per parelles (per altres opcions,  
consulteu en el moment  
de fer la reserva). 

       -Vegeu on i quan reservar entrada  
a la darrera pàgina d’aquest programa.

      - Pati de l’escola Marinada

      -També pel Canal 33. 

20 h

22 h

22 h

Tot el dia

Divendres 19 de juny

Dissabte 20 de juny

18 +

18 +

SANT JOAN 



                           Vermut als balcons
                                 Sortim al balcó amb  
música, begudes i aperitiu i fem  
ambient veïnal!

      - Comparteix fotos i vídeos del teu 
ambient de vermut al grup de  
Facebook de «Comissió de Festes  
de Montornès Nord». 

     - Cadascú a casa seva.

               Gimcana Pere Anton
                  Ajuda a en Pere Anton a trobar      
                  tot allò necessari per a les 
Festes de Sant Joan a través de proves!

Com participar-hi: 

- Inscriviu el vostre equip de entre 2 i 5 
persones jugadores majors de 14 anys 
tot enviant un correu electrònic  
a pereanton@gmail.com abans de 
dijous 18/06 a les 23.59 h. Indiqueu-hi 
nom, cognoms i edat de totes les  
persones participants del grup, el nom 
@ del compte d’usuari d’Instagram 
amb el qual jugareu i el DNI/NIE d’una  
persona com a representant del grup. 

      - Caldrà disposar d’un telèfon mòbil 
amb càmera i almenys un compte 
Instagram. 

      - Seguiu @penyapereanton  
a Instagram! 

- Diumenge 21/06 a les 18 h es  
publicaran  les instruccions per  
solucionar missions i enigmes, per  
correu electrònic o a les xarxes socials  
de la penya. 

- Cal fer ús de mascareta i seguir les 
normes de distanciament de seguretat 
i higiene necessàries.

- Tots aquells equips que supereu totes 
les proves rebreu un obsequi sorpresa!

     - A diferents espais del barri  
de Montornès Nord

Org. Penya Pere Anton
 
               Nit d’humor. 
                  Mayte  Carrerras presenta 
Cuando el humor es show.                 

                - Espectacle per a públic adult.
                - Aforament limitat amb  
garanties higièniques i de distanciament 
de seguretat.

- Cal dur mascareta.  

- Localitats amb seients individuals  
i per parelles (per altres opcions,  
consulteu en el moment de fer  
la reserva). 

      -Vegeu on i quan reservar entrada  
        a la darrera pàgina d’aquest programa.

      - Pati de l’escola Marinada
      - Espectacle retransmès en directe   
         via canal YouTube de l’Ajuntament  
de Montornès del Vallès.

               XI Recital de poesia  
              Bernardo López
Recital popular amb la  
participació de persones del  
veïnat de Montornès del Vallès. 

        - Vine i recita en la teva llengua! 

        - Aforament limitat amb garanties  
higièniques i de distanciament de segu-
retat. 

- Cal dur mascareta. 

- Localitats amb seients individuals i per 
parelles (per altres opcions, consulteu  
en el moment de fer la reserva). 

      - Vegeu on i quan reservar entrada  
      a la darrera pàgina d’aquest  
programa.

Al migdia

22 h

20 h

18 h

Diumenge 21 de juny

Dilluns 22 de juny

18 +



    - Porxada del pati de l’escola  
       Marinada
Org. Comissió de Festes de Montornès Nord. 

             

              Encesa de la tradicional             
              foguera de Sant Joan
                a càrrec de la Comissió de 
Festes de Sant Joan, amb la  
col·laboració del Ball de Diables i Drac 
de Montornès.

         - Les persones menors d’edat han     
           d’anar acompanyades d’una  
persona adulta que se’n faci  
responsable. 

- Aforament limitat amb reserva prèvia 
gratuïta i garanties higièniques i de 
distanciament de seguretat. 

- Cal dur mascareta. 
      - Vegeu on i quan reservar entrada    
          a la darrera pàgina d’aquest 
programa.

      - Pati de l’escola Marinada.

               Pandart Attack 
                  Infants i famílies podran    
                  pintar, dibuixar i escriure  
al mural que l’Esplai Panda té preparat.

        - Aforament limitat amb garanties        
          higièniques i de distanciament  
de seguretat. 

- Cal dur mascareta. 

      - Reserveu entrada  
a esplaipanda@gmail.com o per  
Whatsapp a 699 10 95 65. 

      - Pati de parvulari de l’escola          
         Marinada
Org. Esplai Panda

Minuts abans...
Veredicte dels premis del concurs  
de balcons

     - Pati de l’escola Marinada.

- Grup de Facebook «Comissió  
de Festes de Montornès Nord»
Org. Comissió de Festes de Montornès Nord

                  Espectacle familiar.  
               Els Barlou presenten  
               Set up
Espectacle de teatre / circ amb  
malabars, màgia, monocicles  
i equilibris desequilibrats, plens  
d’humor i acció. 

         - Apte per a tots els públics.  
           Prioritat per al públic familiar 
amb infants. 

- Les persones menors d’edat han 
d’anar acompanyades d’un adult que 
se’n faci responsable en tot moment.

- Aforament limitat amb garanties 
higièniques i de distanciament de 
seguetat.

- Cal dur mascareta. 

- Localitats amb seients individuals  
i per parelles (per altres opcions,  
consulteu en el moment de fer  
la reserva). 

      - Vegeu on i quan reservar entrada  
        a la darrera pàgina d’aquest  
programa.

      - Pati de l’escola Marinada.

                  Show Stars Montornès,    
               online edition
Mostra de talents locals. 

Demostra les teves habilitats  
artístiques (cant, ball, acrobàcia…), 
esportives, intel·lectuals, màgiques, 
humorístiques, i altres “coses rares” 
que saps fer i són dignes de veure!  

Dimarts 23 de juny

Dimecres 24 de juny

22 h

20 h

22 h

18 h



Estand informatiu, venda de mocadors  
i reserva d’entrades:

Participar-hi: 

- Cal que el vídeo estigui gravat en 
horitzontal.

- Durada màxima: 3 min. - Envia l’arxiu 
de vídeo a  
espaijovemontornes@gmail.com abans 
del diumenge 14 de juny a les 23.59 h.

- No s’admetran vídeos amb contingut 
ofensiu o que promoguin pràctiques  
incíviques.

       - Obsequi per a tots els participants 
en col·laboració amb la Unió de  
Botiguers de Montornès.

       - Via canal YouTube Espai Jove 
Montornès

Org. Departament de Joventut de  
l’Ajuntament de Montornès del Vallès  
i Comissió de Festes de Montornès Nord.

Mercat Nuestra Señora del Carmen
De dl. a ds. de 10 a 13 h

Frutos Secos Ike.
Dt. i dv. de 18 a 20.30 h.



Connecta’t a la festa!
Segueix:

El mocador de les festes!
Adquireix el tradicional mocador de les Festes de Sant Joan d’aquest any  
a l’estand informatiu de les Festes al Mercat Nuestra Señora del Carmen  

i als establiments:

Ajuntament de Montornès 
Festes de Sant Joan a Montornès Nord  
@festessantjoanmontornes
Comissió de Festes de Montornès Nord

@SantJoanMontornes_diferent

Bo d’ajut: 2 € que contribueixen a les Festes de Sant Joan

Frutos Secos Ike
El Gato con Botas
Bar la Paka 2.0
Parades del mercat  
Nuestra Señora del Carmen



Comissió de Festes de Montornès Nord


