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Dissabte 18 de juny

Campionat de bitlles i petanca   9 h
 Pistes de petanca de la cruïlla de c. de la Casa Nova i c. de la 

Virgen Niña.
Org. Casal de la Gent Gran de Montornès Nord

   Mulla’t amb Pere Anton. Gimcana infantil   17.30 h
Posa’t roba de bany o que es pugui mullar i vine a gaudir  
d’una tarda passada per aigua amb jocs i proves. 
Individual o en grups.

 Plaça de Lluís Companys
Org. Penya Pere Anton

V Marxa nocturna de Sant Joan   21.30 h
Recorregut assequible: 8 km, baixa dificultat.  
Durada: 1 hora. 
Amb entrepà de botifarra i obsequi per a tothom, en acabar. 
Venda de dorsals a 5 € a: El Gato con botas, Pollería Angelita, Oficina 
del Club Atletisme Montornès (dilluns, dimarts i dijous de 18 a 20 h). 
Places limitades. 
www.atletismemontornes.es

 A partir de la cruïlla entre c. de Federico García Lorca i c. de la 
Llibertat. Punt d’arribada al Jaciment Arqueològic de Mons Observans.
Org. Club Atletisme Montornès

Diumenge 19 de juny

Cinema: El ventre del mar   18 h
D’Agustí Villaronga
Pel·lícula del mes de juny del Cicle Gaudí.
Una aventura de supervivència d’una embarcació francesa que 
naufraga a les costes del Senegal el 1816. 
Durada: 76 min.
Entrades a entrades.montornes.cat o bé a taquilla una estona abans. 

Espai Cultural Montbarri



Dijous 23 de juny

Inauguració de l’exposició de manualitats del Casal de Gent Gran 
de Montornès Nord   18 h

 Casal de la Gent Gran Nord 
Org. Casal de la Gent Gran Nord

   Plantada i cercavila de Gegants   A partir de les 19 h 
Amb els gegants Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa,  
en Banyetes, l’Angeleta, en Lluís, la Minerva, en Xiong i la Mireia

C. de	la	Llibertat,	davant	del	Centre	Juvenil	Satèl·lit,	fins	a	plaça
del Poble. 
Org. Comissió de Festes de St. Joan, Colla de Geganters de Montornès, 
Esplai Panda i Llar d’Infants Pública El Lledoner

Pregó a càrrec de l’Associació d’Usuaris del Casal de la Gent Gran 
de Montornès Nord    Tot seguit

 Posada del mocador i ballada de gegants.
Plaça	del	Poble

Espectacle de foc a la plaça i correfoc   21.15 h
Cal seguir les recomanacions de vestuari i precaucions pròpies dels 
correfocs per afegir-s’hi.

	 Plaça	del	Poble.	Itinerant	fins	a	l’escola	Marinada	
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès

Encesa de la foguera de Sant Joan i petit castell de focs   22.30 h
 Pati de l’escola Marinada. 

Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès.

Ball de revetlla de Sant Joan amb Duet Paradís Fest  23 h
Música de Festa Major, des dels ritmes de ball de tota la vida a la marxeta 
més moguda. 
Repartiment de coca i cava per a tothom. 
Opció sense gluten i sense alcohol.  

Plaça	del	Poble



Divendres 24 de juny

Paella popular   14 h
 Venda anticipada de tiquets al Casal de Gent Gran de Montornès

Nord, a Frutos Secos Ike, a Pollería Angelita i dissabtes 11 i 18 de juny 
de 10 a 13 h al mercat setmanal de Montornès Nord (c. de Federico 
García Lorca). 
Preu per persona: 4 €. 

 Opció amb mar i muntanya (carn i peix) i opció vegetariana.
Inclou beguda. 

	 Vaixella	compostable	(cal	llençar-la	juntament	amb	les	restes	de	
menjar als contenidors marrons). 

 Amb servei de barra a preus populars a càrrec de la Comissió 
de Festes de Sant Joan.
Org. Casal de Gent Gran de Montornès Nord amb la col·laboració  
de la Comissió de Festes de Sant Joan.

Pati de l’escola Marinada.

XIII Recital de poesia Bernardo López   19 h
Enguany el recital participatiu ret homenatge a Santiago Placín per 
la seva contribució a la vida social de Montornès Nord. 

 Porxo del pati de l’escola Marinada.
Org. Comissió de Festes de Sant Joan.

Festa amb La Central   23 h
Versions d’avui i de sempre per celebrar tota la festa acumulada. 
Canya, aquí!

 Amb servei de barra a preus populars a càrrec de la Comissió 
de Festes de Sant Joan. 

Pati de l’escola Marinada.



Dissabte 25 de juny

   Tobogan aquàtic i laberint d’aigua   11 h
Mulla’t per la pau
Amb	inflable	refrescant	per	als	més	petits.	Es	recomana	portar	banyador	
i	flotador	i	que	els	infants	vinguin	acompanyats	de	persones	adultes.

C. del Vallès
Org. Joventut Montornès

Berenar. Te, pastes i taller de henna   18 h
	 Plaça	del	Poble

Org. Comunitat Islàmica de Montornès del Vallès

   Circ Vermut: Absurd   19 h
El	circ	ambulant	arriba	a	la	plaça,	família!	Un	reguitzell	de	disciplines	 
i gags	d’humor	absurd.	Un freak dels aneguets de banyera que fa  
equilibris sobre tubs i fustes, una demostració de velocípede i uns 
mètodes peculiars de fer anar les escombres...  I una cursa de bicicletes 
esbojarrada i virtuosa! 

Plaça	del	Poble

Presentació mural i vídeo del CJ Satèl·lit   20 h
Els actes de reinauguració del CJ Satèl·lit continuen amb el visionat del 
vídeo Homenatge als 20 anys del CJ Satèl·lit i la inauguració del nou 
mural al pati de l’equipament.

 Centre Juvenil Satèl·lit
Org. Joventut Montornès

   El Panda Manda: tallers, festa i gimcana nocturna   22 h
 Pl. de Federico García Lorca

Org. Esplai Panda

X Baixada nocturna de carretons   22 h
El jovent i la gent més atrevida baixen pel carrer del Vallès  
amb les seves andròmines sense motor! 
Els dimarts, dimecres i dijous del mes de juny hi haurà taller de  
construcció de carretons a partir de les 17 h al Centre Juvenil Satèl·lit. 

C. del Vallès
Org. Joventut Montornès



Dissabte 25 de juny
Espectacle de Varietats Cabaret Show  amb Rosario Mohedano   22 h
Un	show	complet	d’humor,	màgia,	copla	i	música	amb	el	retorn	 
de la coneguda artista, “Chayo” Mohedano, a l’emblemàtic i popular  
espectacle de les Festes de Sant Joan de sempre. 

 Amb servei de barra a preus populars a càrrec de la Comissió 
de Festes de Sant Joan.

Pati de l’escola Marinada.

Diumenge 26 de juny
7è Trofeu de Sant Joan de ciclisme   10 h
Gran premi Ajuntament de Montornès. 
Categories: Màster 40-50-60 i Fèmines.
Org, Club Ciclista Montornès

 Festa de l’escuma   12 h
Cal dur banyador, xancletes i tovallola.

Plaça	del	Poble

Berenar de la gent gran i ball amb Duet Paradís Fest   18 h
Recollida de tiquets, anticipadament, al Casal de la Gent Gran Nord. 
Pati de l’escola Marinada.

 Tarda de jocs i bingo familiar a la plaça   de 19 a 21 h
Aprofitarem	l’ombra	i	les	ganes	que	tenim	de	jugar	plegats/des	 
per	ocupar	la	plaça	del	Poble.	Durant	la	primera	hora	jugarem	amb	 
una pila de jocs de taula de tota mena i a la segona hora farem gresca 
familiar amb el bingo carregat de premis! 
Serà un tastet de l’ENCAIXA’T, el projecte comunitari de compartir jocs de 
taula amb el veïnat i amb la complicitat de les botigues, que els guardaran 
i	deixaran	en	préstec	dia	a	dia	a	tots/es	aquells/es	nens/es	que	en	tinguin	
cura, durant aquest l’estiu!

Plaça	del	Poble

Concert acústic km. 0: Abel Álvarez presenta “Tornar”   22 h
El cantautor i actor natural de Montornès Nord, torna a cantar al barri 
després	de	8	anys.	Presenta	un	concert	amb	cançons	pròpies,	un	repàs	dels	
seus	temes	i	de	versions	personals	d’algunes	cançons	que	l’han	marcat,	des	
de l’indie	al	pop,	passant	per	la	copla	o	la	cançó	d’autor.	
Un	concert	acústic	carregat	de	sentiment	i	bona	energia.

 Amb servei de barra a preus populars a càrrec de la Comissió 
de Festes de Sant Joan.

 Pati de l’escola Marinada.



VENDA ANTICIPADA

Tiquets per a la paella del dinar de divendres 24/06
4 € per persona
A triar: paella mar i muntanya (carn i peix) o vegetariana.
Inclou: beguda i vaixella compostable.

Mocadors de les Festes de Sant Joan 2022
 Venda anticipada de tiquets al Casal de Gent Gran de Montornès

Nord, a Frutos Secos Ike, a Pollería Angelita i dissabtes 11 i 18 de juny de 10 
a 13 h al mercat setmanal de Montornès Nord (C. de Federico García Lorca).

LES FESTES DE SANT JOAN,  
LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES

 Només “sí” és “que sí”. 

PER UN SANT JOAN INCLUSIU, 
 IL·LUMINEM MONTORNÈS!

Respectem les persones sensibles al soroll o amb patologies associades 
com el Transtorn d’Espectre Autista, i també els animals que perceben el 
so amb molta més intensitat que les persones. 

RECOMANACIONS AMB LA PIROTÈCNICA

- Canvieu els petards sonors per petards lluminosos
- Si tireu petards sonors, feu-ho només la nit de la revetlla
- Seguiu les instruccions d’ús i no els  llanceu allà on puguin molestar

TARDES “OFF” A LA FIRA D’ATRACCIONS
 Cada dia, de 17 A 18 h, les atraccions de la fira no tindran música 

ni sons estridents.

HIDRATA’T

 Si preveieu beure alcohol, feu-ho amb moderació. 
I intercaleu-hi glops d’aigua!



orGANITZA

hI PARTICIPEN

Associació d’Usuaris del Casal de Gent Gran de Montornès Nord
amb la Comissió de Festes de Montornès Nord

• Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès

• Club Atletisme Montornès

• Club Ciclista Montornès

• Colla de Geganters de Montornès del Vallès

• Comunitat Islàmica de Montornès del Vallès

• Esplai Panda

• Penya Pere Anton


