
Del 28 de juny al 23 de juliol de 2022

A MONTORNÈS DEL VALLÈS



DURANT TOT L’ESTIU!!!

INFANTS DE MONTORNÈS, TORNA... 

L'ENCAIXA’T
Aquest estiu, tornarem a descobrir i compartir jocs de taula!

COM?
Veniu a llogar la vostra caixa plena de jocs!

 ON?
Al barri de Montornès Nord.

Als següents comerços:

• El mes de juliol al Locutori d'en Jamal.

• El mes d’agost a la Teteria de la plaça del poble.

 

JUGUEU-HI!
En acabar, torneu la caixa on l’hagueu recollida!

Cuideu-lo perquè tothom hi pugui jugar moltes vegades més!

Org. Departament d’Infància.
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Del 30 de juny al 23 de juliol
18ª EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE FOTÒGRAFS/ES DE 
MONTORNÈS
De dimecres a divendres de 18 a 21 h i dissabtes d’11 a 14 h
INAUGURACIÓ: divendres 1 de juliol a les 19 h
Amb fotografies d’Ariadna Albarrán, Francesco Caradonna, José Luís Cano, Juanjo 
Bermejo, Míriam González, Míriam Rubio, Ruth Gómez, Segis Gómez, Sergi Vélez, 
Sergio Fernández, Sergio López i Silvia Jordán. 

  Can Saurina.

Dimarts i dijous, del 28/06 al 21/07
ESTIU JOVE A L’SPUTNIK!
De 10 a 13:30 h
Dos itineraris per gaudir de l’estiu: 

• Itinerari creatiu (creació de complements, roba… i postureo).

• Itinerari científic (robòtica, llenguatge de programació, ciència explosiva…).

  Per a joves de 12 a 16 anys.

  Inscripcions a www.joventut.montornes.cat/inscripcions  
Cal portar-les al CJ Sputnik per formalitzar la inscripció. 

  Preu: 5€ per setmana.

  Centre Juvenil Sputnik.

Org. Departament de Joventut.

Cada dimecres,  
del 29 de juny al 20 de juliol

SORTIDES ESTIU JOVE!
Els dimecres de l’estiu jove marxem d’excursió! 

Consulta la programació a la web www.joventut.montornes.cat

29/06 
Water World

06/07 
Camp Nou

13/07
Illa fantasia

20/07
Tibidabo

Org. Departament de Joventut. 

Activitat finançada gràcies als Kosmos,  
els pressupostos participatius joves de Montornès.



Dimarts 28 de juny
ACTIVITATS AL PATI. “SEGUEIX-ME EL FIL”
19 h
Narració de contes a càrrec de Xesca Oller. 

Seguidament, taller de manualitats a càrrec d’en Pachi. 

Històries plenes de formes i colors. La vida feta forma que permet als infants 
identificar-se sense prejudicis amb una sèrie de situacions que els faran volar la 
imaginació.

  Activitat recomanada per a menors de 3 anys. 

  Durada: 60 minuts.

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Pati de la Biblioteca. 

  A dins de la biblioteca. 

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.

Dimecres 29 de juny
ACTIVITATS AL PATI. “TOMBES I MÒMIES DELS ANTICS 
EGIPCIS: A LA RECERCA DE L’ETERNITAT”
19 h
Xerrada a càrrec d’Emma González Gil, egiptòloga.

  Activitat adreçada a públic adult.

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Pati de la Biblioteca. 

  A dins de la biblioteca. 

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.



Dijous 30 de juny
ACTIVITATS AL PATI. “EXPLICA’M UNA SELVA”
19 h 
Narració de contes a càrrec de la Cia. Jomeloguisjomelo.com

Vet aquí una vegada un ratolí que era molt juganer i es va topar amb un Lleó 
que no estava per massa jocs... però al mateix temps també hi havia una tortuga 
que no era respectada per cap animal de la Selva… I és que a la selva, els 
protagonistes són els animals!

  Activitat recomanada per a majors de 3 anys. 

  Durada: 50 minuts.

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Pati de la Biblioteca. 

  A dins de la biblioteca. 

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.

CONCERT LIDIA UVE
20 h
Concert emmarcat en la Dimensió Violeta en la commemoració del dia  
de l’orgull LGTBI.

  Per a tots els públics.

  Durada: 1 hora.

  Accés lliure.

  CJ Sputnik.

  En cas de pluja, es traslladarà dins del gastrobar. 

Org. Joventut Montornès i Departament d’Igualtat.



Dissabte 2 de juliol
CONCERT CORAL DE FINAL DE CURS 2022
19 h 
La Coral La Lira ens ofereix la degustació d’un concert a l’entorn de l’aspecte 
culinari i social  tan important en la història de la humanitat com és el fet de menjar 
i beure. Bon profil!.

  Durada: 40 min, aprox.

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Teatre Margarida Xirgu.

Org. Societat Coral La Lira.

TÚNEL DEL TERROR
22 h
El grup motor del túnel del terror no en té prou amb Halloween i hi torna amb un 
espectacle terrorífic, per segon any consecutiu, a l’estiu. Estàs preparat/da per 
passar por? 

  A partir de 12 anys. No recomanat per a infants.

  Durada: fins a la 1 de la matinada.  

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Can Xerracan.

Org. Departament de Joventut. 

Activitat finançada gràcies als Kosmos,  
els pressupostos participatius joves de Montornès.



Diumenge 3 de juliol
ACTIVITAT SOLIDÀRIA DE SALSA I BACHATA
12 h
Recaptació de fons destinada a l’Hospital de Sant Joan de Déu en la recerca i lluita 
contra el càncer infantil. 

Bo solidari: 5 € 

Carpa Polivalent El Sorralet.

Org. Globus pels Valents. 

Dimarts 5 de juliol
TALLER D’ESTAMPACIÓ: DISSENYA LA TEVA BOSSA
18 h 
Taller creatiu on aprendrem a fer-nos els nostres segells per després estampar-los 
en una bossa de roba. Dissenyarem així la nostra bossa i també aprendrem a fer 
servir altres tècniques creatives.

Taller a càrrec d’Anna Nieto (@talleretcraft). 

  Durada: 2 h. 

  Inscripció i pagament a entrades.montornes.cat

  4,50 / 6 €, amb material inclòs i amb bonificacions disponibles.

  Casal de Cultura.

Org. Departament de Cultura.

EL POBLE SAHRAUÍ, AVUI.
PROJECCIÓ DE LALGAM, RELATOS DE SUPERVIVENCIA
19 h 
Documental sobre la tasca que fa la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas per 
deixar lliure de mines el territori que trepitgen.  

Produït pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb el suport de 
l’ACAPS. 

Col·loqui posterior amb activistes sahrauís. 

  Entrada gratuïta amb reserva de seient a cooperacio@montornes.cat

  Can Saurina.

Org. CCASPS i departament de Cooperació Internacional.



Dijous 7 de juliol
LA HISTÒRIA NOVEL·LADA. “CABELLS DE GEBRE:  
PER BRUIXA I METZINERA” DE TERESA SAGRERA
19 h 
Nits d’Estiu a la Romana. 

Club de lectura relacionat amb la història, al jaciment romà. Enguany, coincidint amb 
la commemoració dels 400 anys de la finalització de la cacera de bruixes (1617-
1622), es proposa la novel·la Cabells de Gebre: per bruixa i metzinera de Teresa 
Sagrera. Condueix la sessió l’escriptora Marina Martori. 

Lectura dramatitzada a càrrec d’Elena Codó. 

  Públic adult. 

  Durada: 110 minuts.

  Demana el llibre en préstec a la teva biblioteca. 

  Mons Observans.

  En cas de pluja, es traslladarà a la Biblioteca de Montornès. 

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.

Divendres 8 de juliol
CIRC PISTOLET PRESENTA “POTSER NO HI HA FINAL”
20 h 
Espectacle d’acrobàcia amb música en directe. 

Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de Kentucky a Montserrat i cap a 
Missouri altre cop, de l’oest americà fins a Andalusia  
i de Terrassa a Rubí via Londres! Un espectacle  
a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals, 
mini-bàscula i equilibris de mans a 
mans en duo i trio!

  Per a majors de 5 anys.  

  Durada: 50 minuts. 

  Plaça de Joan Miró.

  En cas de pluja, es traslladarà a  
la Carpa Polivalent el Sorralet. 

Org. Departament de Cultura.



Dissabte 9 de juliol
ÒPERA I MITOLOGIA: “AMOR A ROMA”
19 h 
Nits d’Estiu a la Romana.

Àries i duets d’òperes situades a l’antiguitat clàssica.

Amb Belén Garcia (soprano), Maria Pitarch (soprano), Marta Roca (mezz 
osoprano), Maria Isidoro (mezzosoprano) i Viviana Salisi (pianista i presentadora). 

  Durada: 90 minuts.  

  Mons Observans.

Org. Ajuntaments de Montornès del Vallès i de Montmeló.

MERCAT DE 2ª MÀ
18 h
Un espai per poder vendre o intercanviar els objectes que ja no s’utilitzen, i 
adquirir, a bon preu, productes que estan en bon estat. 

Al mercat s’hi podrà trobar roba, sabates, llibres, mobles, objectes de decoració, 
joguines...

Aquesta iniciativa eco-sostenible fomenta la reutilització d’objectes i la reducció de 
residus al poble.

  Durada: 3 hores. 

  Activitat gratuïta. 

Per posar paradeta cal inscriure’s prèviament, fins al dilluns 4 de juliol,  
a participacio@montornes.cat o a 93 572 11 70 (Dept. Convivència). 

  Activitat gratuïta. 

  Plaça de Pau Picasso.

Org. Àrea de Seguretat i Convivència.



MONTORNÈS ZOMBIE
22 h
Joc de rol en viu.

Seràs capaç de sobreviure a una autèntica infecció zombie a Montornès? 

  Recomanat per a majors de 14 anys. 

  Entrades a www.joventut.montornes.cat/inscripcions

  A partir de 15 euros. 

  Tot el municipi. 

Org. Departament de Joventut amb el suport de Z-Infection. Activitat finançada 
gràcies als Kosmos, els pressupostos participatius joves de Montornès.  

Diumenge 10 de juliol

CAMPANYA MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 

Mulla’t perquè puguem acompanyar les persones amb esclerosi múltiple i destinar 
fons a la recerca. Perquè l’esclerosi múltiple sigui història, Llença’t i Mulla’t!
http://mullat.cat/



Dimarts 12 de juliol
CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG I PLASMA.  
ESPECIAL ESTIU!
De 10 a 14 i de 17 a 21 h

  Durada: 8 hores. 

  Cita prèvia a https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/

  Soterrani del Teatre Margarida Xirgu. Accés per rambla de Sant Sadurní. 

Org. Banc de Sang i Teixits i l’Associació de donants de sang del Vallès Oriental, 
amb el suport del departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès.

TALLER DE COSMÈTICA NATURAL ESTIUENCA:  
AFTER SUN I LOCIÓ REPEL·LENT DE MOSQUITS
18 h
Elaboració d’un gel after sun refrescant per aplicar després de prendre el sol, i 
d’una loció repel·lent antimosquits per a poder estar tranquil·lament a l’exterior! 
Després del taller ens endurem els dos productes i un dossier amb tota la 
informació per a repetir les receptes a casa. 

Taller impartit per: Laura Flores, @mulasupracosmetica

  Públic adult. 

  Durada: 2 hores.

  Inscripció i pagament a  entrades.montornes.cat

  Preu: 5,25 / 7 €, amb bonificacions disponibles.  
Cost del material: 6 €, a pagar directament a la tallerista.

  Casal de Cultura.



ACTIVITATS AL PATI. “LA GRANJA MENUDA”  
AMB LA CIA. PATAWA.
19 h 
Contacontes infantil.

Veurem com arriba el dia i sentirem com canta el gall. 

Despertarem les gallines i agafarem tots els ous, poni un, poni dos, poni deu... la 
gallina de la Seu diu que amaguis aquest peu! Després veurem els pollets i els 
ànecs com es capbussen, i amb el cavall sortirem a fer un passeig per la plana.

  Per a infants menors de 3 anys.

  Durada: 45 minuts. 

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  Pati de la biblioteca. 

  En cas de pluja, dins de la biblioteca. 

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès. 

Dijous 14 de juliol
ACTIVITATS AL PATI: “NUA” A CÀRREC DE  
SHEREZADE BARDAJÍ
19 h 
Narració de contes per a persones adultes. 

Cinc històries. Contes eròtics amb un espectacle poètic, molt humà, amb 
sentiments creuats i una naturalesa descarada.

  Públic adult. 

  Durada: 60 minuts. 

  Reserva de places a entrades.montornes.cat.

  Pati de la biblioteca. 

  En cas de pluja, dins de la biblioteca.

Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.



Divendres 15 de juliol
CONCERT: SHUARMA CANTA BOWIE
22 h 
Shuarma, líder i cantant de la reconeguda banda Elefantes, s’enfronta tot sol al 
llegat d’un dels músics més camaleònics i influents de la història de la música. Amb 
piano, guitarra acústica o guitarra elèctrica, repassa la trajectòria de David Bowie, 
despulla les cançons més grans i hi aporta una visió única i intimista.

  Públic adult. 

  Servei de barra i terrasseta. 

  Durada: 90 minuts.

  Plaça de Joan Miró.

  En cas de pluja, es traslladarà al Teatre Margarida Xirgu. 

Org. Departament de Cultura. 

Dissabte 16 de juliol
JAVA FEST
A partir de les 10 h
Primera edició d’una jornada plena d’activitats relacionades amb la cultura urbana: 
tornejos, skate, festa! 

• Al matí, V Internacional Scooter Festival Bestial Wolf, puntuable per al 
Campionat de Catalunya. 

• A la tarda, torneig d’skate. 

• A la nit, concerts amb 00407, Jaca i Kovitch. 

• I sessió de DJ amb espectacle a càrrec de Jay Events.  

  Públic jove.  

  Servei de barra. 

  Durada: tot el dia. 

  Inscripcions pel torneig d’Skate a www.joventut.montornes.cat/
inscripcions. Espectacle i la sessió musical amb accés lliure.

  Skatepark de Montornès del Vallès.

Org. Departament de Joventut. 

Activitat finançada gràcies als Kosmos,  
els pressupostos participatius joves de Montornès. 



TAST DE VINS D.O. ALELLA
A partir de les 19 h
Visita guiada a l’assentament romà amb degustació de dues  
tipologies de vins de la D.O. 

Maridatge a càrrec de La Gourmet-Teca.  

  Públic adult. 

  Durada: 2 hores.

  Reserva de places a entrades.montornes.cat

  8 €

  Mons Observans. 

  En cas de pluja, es traslladarà al punt d’informació de Mons Observans.

Org. Ajuntaments de Montornès del Vallès i Montmeló. 

HAVANERES A LA FRESCA: ELS PESCADORS DE 
L’ESCALA I LA RIBERA
22 h 
Un any més, Montornès serà una mica Calella de Palafrugell amb els aires i les 
tonades de dos conjunts d’havaneres i cançons de taverna de renom. 

  Per a tots els públics. 

  Hi haurà servei de rom cremat entre actuacions.  

  Durada: 2 hores. 

  Plaça de Pau Picasso.

  En cas de pluja, es traslladarà al Teatre Margarida Xirgu. 

Org. Departament de Cultura.

AUTOCINE A LA FRESCA: “HIGH SCHOOL MUSICAL”
22 h 
Com a les pel·lis, viurem el cinema a la fresca en un descampat, dins del cotxe.

En aquesta ocasió, un musical adolescent, per fer festa!

  Per a públic jove i adult. 

  Durada: 100 minuts. 

  Reserva de places d’aparcament a entrades.montornes.cat.

  Aparcament del Complex Esportiu Les Vernedes. 

Org. Penya Els Bartomeus.



Dimarts 19 de juliol
TALLER DE COCTELERIA CREATIVA
18 h  
Desmuntarem mites sobre els mojitos i aprendrem a fer-ne quatre: mojito clàssic, 
de maracujà, de meló i de síndria. També farem a fer el còctel d’estiu sense 
alcohol, Virgin on the beach.

Amb exhibició sorpresa al final del taller!

Taller impartit per: Dani García (@danis_perfectblend).

  Públic adult (majors de 18 anys). 

  Durada: 2 hores. 

  Inscripció i pagament a  entrades.montornes.cat

  Preu: 5,25/ 7 €, amb bonificacions disponibles.  
Cost del material: 10 €, a pagar directament al tallerista. 

  Casal de Cultura.

Org. Departament de Cultura. 

Divendres 22 de juliol
22 h
CINEMA A LA FRESCA: “A TODO TREN, DESTINO 
ASTURIAS“
Comèdia road movie amb el segell de Santiago Segura. 

  Per a tots els públics. 

  Durada: 90 minuts. 

  Plaça del Poble

  En cas de pluja, es traslladarà a l’Espai Cultural Montbarri.

Org. Departament de Cultura.



Dissabte 23 de juliol
CONVIVIUM. SOPAR ROMÀ TEATRALITZAT.
19 h
Cloenda de les Nits d’Estiu a la Romana. 

Tradicional sopar teatralitzat i amb gastronomia romana tipus buffet amb la 
participació del restaurant Can Candelich. Conduït i presentat per Kuanum, 
especialista en la difusió cultural de l’arqueogastronomia amb els cinc sentits.   

  Durada: 3 hores aproximadament. 

  A la plataforma Entràpolis de l’Ajuntament de Montmeló. 

  Preu: 20 €. 

  Mons Observans.

Org. Ajuntaments de Montornès del Vallès i de Montmeló. 

CONCERT: EL VALLÈS ES CREMA FEST V.
19 h
LOS BENGALA + AGAINSTERS + SUPER HEAVY BRICKS + SERPENT + 
GÜRTEL CLUB + TIGER MOSQUITO + NEGATIVO
Després de dos anys torna un dels festivals més emblemàtics de l’escena  
punk-rock i underground del Vallès. 

  Públic jove i adult. 

  Preu: 5 €.

  @a.mm.masferrer

  Masia Can Masferrer.

Org. Associació de Músic Masferrer.



Més informació a 
www.montornes.cat 


