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Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès 

Els detalls de la nostra història i del patrimoni cultural 
i natural de què disposem, en la veu de diverses 
persones expertes del municipi, en format de 
ponències breus i amenes.

2a Sessió d’Estudis  
Montornesencs

 18.30 a 21 h 
  Can Saurina

Divendres 
NOVEMBRE15

Org. Dept. de Polítiques d’Igualtat

Amb Gemma Martínez, Glòria Sirvent i Jose Pérez-
Ocaña. Una obra de Marta Buchaca estrenada al 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que, a cavall del 
drama i la comèdia, reflexiona colpidorament sobre 
els maltractaments de gènere. 

teatre 
Només una vegada

 19 h 
 Espai Cultural Montbarri

Dissabte 
NOVEMBRE16

Representació inclosa en la programació a l’entorn del 25N,  
Dia Internacional contra la violència masclista

PROGRAMACIÓ
FESTES DE TARDOR 2019
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Org. Club karate MontornèsXXIV Torneig de Karate Sant Sadurní

 9 h 
 Carpa Polivalent El Sorralet

Diumenge 
NOVEMBRE17

Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula  
de Teatre amb la col·laboració de l’AMPA. 

Celebrem la festa de la música amb l’Escola Municipal 
de Música. Concert a càrrec de les agrupacions corals 
i instrumentals de l’escola, dins d’un espectacle amb 
moltes sorpreses, i acabarem amb un brindis de 
xocolata desfeta per a tothom! 

Festivitat de Santa 
Cecília, patrona de la 
música

 11.30 h 
 Teatre    

 Margarida Xirgu

PROGRAMACIÓ
FESTES DE TARDOR 2019
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Dissabte 
NOVEMBRE23

Org. Club Atletisme Montornès XXXVIII Cross Escolar Sant Sadurní
 9 h 
 Recinte Firal

Org. Associació Excursionista Lleure Montornès 

Recorregut suau a peu per la zona rural de Can Parera. 
Durada aproximada: 1 h 30 min (4,5 km planers). Cal 
dur calçat adient. En cas de pluja, cal dur capelina.  

En tornant, sardinada gratuïta per a totes les persones 
participants. 

Activitat solidària amb la Marató de TV3. Feu-hi el 
vostre donatiu i entreu en un sorteig de samarretes i 
material de muntanya.

Caminada saludable 
per Can Parera

 10 h 
 Sortida des del Casal  

 de Cultura

 Inscripcions:  
al 609185088 o bé aassociacio@lleuremontornes.cat
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Org. Dept. d’Infància, amb la col·laboració del Consell 
d’Infants de Montornès del Vallès i de l’Esplai Panda 

 Amb diverses propostes lúdiques per    
 a infants de 0 a 3 anys i de 3 a 12 anys. Racó    
 d’automaquillatge. Taller sobre els Drets dels   
 Infants... i molts més!

 Lectura del manifest a càrrec del Consell   
 d’Infants de Montornès del Vallès

 Espectacle final de clowns amb la companyia   
 Els Barlou, en col·laboració solidària amb l’ONG  
 Pallassos sense Fronteres

 L’Esplai Panda encén la brasa: porteu menjar per  
 fer a la brasa i beguda, i quedeu-vos al dinar de   
 germanor a la plaça!

Hi haurà graelles a disposició per fer-vos carn, carn 
halal, peix i productes vegeterians.

Celebrem el DUDI: 
Dia Universal dels 
Drets dels Infants 
Fem-la grossa!

 De 10.30 a 13.30 h 
 Plaça de Pau Picasso

 Per una festa més 
neta, reduïm residus: 
porteu els plats i els 
coberts reutilitzables  
de casa.
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Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès 

Plantada de bèsties de foc 
 12 h  
 carrer Major 

Xocolatada per a la canalla 
 16 h  
 carrer Major

Tabalada de crida  
 17 h  
 c. Major, pl. de Pau Picasso, c. Major,  

 c. de Jacint Verdaguer, c. de Jaume Balmes,  
 c. del Palau d’Ametlla, c. Major.

Cercavila sense foc 
 A continuació 
 c. Major, c. de Jacint Verdaguer, c. de l’Estrella,  

 c. de Blas Infante, pl. de la Font. 

Correfoc 
 A continuació 
 c. de Jaume Balmes, c. del Palau d’Ametlla,  

 c. Major, pl. de Pau Picasso.  

Per acabar, Lluïments finals de totes les bèsties. 
Presentació del Ball de l’aniversari del Ceballot.

III Trobada de 
Bestiari a Montornès

Org. Societat Coral La Lira Concert de Sant Sadurní de la Coral La Lira
 18 h 
 Sala Parroquial de Sant Sadurní

Especial 25è aniversari  
del Ceballot!

Dissabte 
NOVEMBRE23
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Org. Associació de Músics Masferrer 

Onzena edició del festival que celebra cada any 
l’aniversari del final del Franquisme.

Hi haurà servei de barra a preus populars.

 Grups:  Sniff’A’hueso  Ground  

 Vagrant Ravales Zombie Pujol

concert 
XI Pakito’s Fest

 23 h 
 Masia de can Masferrer

 Entrada gratuïta.

Org. Escola Municipal de de Música, Dansa i Aula de Teatre

A càrrec del grup d’adults de l’Aula de Teatre. 
Adaptació del conegut conte d’Oscar Wilde 
Espectacle apte per a totes les edats. 

teatre  
El fantasma  
de Canterville

 19 h 
 Teatre Margarida Xirgu  Entrada gratuïta.  

Reserva de butaques a entrades.montornes.cat 

Diumenge 
NOVEMBRE24

Org. Club Bàsquet Vila de Montornès 

Inici partits federats 
 9 h 

Presentació oficial dels equips del club
 17:30 h 

Partit Sènior A – CEB Girona B  
 19.45 h 

Presentació oficial 
dels equips del Club 
Bàsquet Vila de 
Montornès

 Pavelló Poliesportiu   
 Municipal Les Vernedes
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Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni 

DJ Gugugagà i VJ Mademoiselle Oui Oui ofereixen 
una festa amb vídeo-projeccions i música per 
moure’s, saltar i ballar amb una selecció musical molt 
acurada, sense fer concessions als tòpics.

 Torns de 30 minuts des de les 11 h: Infants   
 de 1 a 3 anys: 11 h, 12 h, 13 h.  
 Infants de 4 i 5 anys: 11.30 h, 12.30 h. 

(Activitat inclosa en la programació Montornès 
aixeca el teló) 

activitat familiar 
Baboo Experience, 
la disco dels més 
peques!

 Teatre    
 Margarida Xirgu

 Entrada gratuïta.  
Reserva de places (limitades) només per als infants  a 
entrades.montornes.cat. Cada infant haurà d’anar 
acompanyat per almenys 1 persona adulta, i com a màxim 2. 

Org. Associació Fotogràfica de Montornès del Vallès amb la 
col·laboració del Casal de la Gent Gran de Montornès Centre.  

El tradicional concurs d’aficionats/des a la fotografia 
es convoca en format ral·li: les persones participants 
hauran de triar dos temes d’una llista proposada, i se 
n’hi afegirà un de sorpresa!

Hi haurà tres premis per tema consistents en un 
menú per a dues persones a un restaurant de 
Montornès del Vallès. 

Totes les persones participants rebran un tiquet per 
esmorzar de franc per bescanviar, mentre duri el ral·li, 
al bar del Casal de la Gent Gran de Montornès Centre. 

L’entrega de targetes de memòria de les càmeres o 
la descàrrega directa de les imatges de les càmeres 
finalitzarà a les 13.30 h.

Consulteu les bases íntegres a  
http://afmontornes.wordpress.com.

Ral·li fotogràfic  
Sant Sadurní

 9.30 a 13.30 h 
 Casal de la Gent Gran  

 de Montornès Centre

 Inscripcions:  
a partir de les 9.30 h al 
Casal de la Gent Gran de 
Montornès Centre.

Inici de l’activitat:  
10 h. Places limitades.

Exposició de fotografies

 De l’11 al 21 de desembre

  Sala d’exposicions de Can Saurina

11 de desembre a les 19 h entrega de premis i 
inauguració de l’exposició.

Diumenge 
NOVEMBRE24
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Org. Casal de la Gent Gran de Montornès Centre

Horari de visites exposició 
 Dies 28 i 29 de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h. 

Inauguració de 
l’exposició del taller 
de labors de costura 

 18 h 
 Sala del Casal de  

 la Gent Gran de   
 Montornès Centre

Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni, Oficina de Català, 
Biblioteca de Montornès i Arxiu Històric

Presentació del 2n opuscle El temps retrobat, 
tertúlies 2018 
Acte de lliurament del VIII Premi Font de Santa 
Caterina de Microcontes amb la lectura d’una 
selecció de microcontes participants i la participació 
de l’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre de 
Montornès. Espectacle apte per a totes les edats. 

Vespre literari
 19 h 
 Espai Cultural Montbarri

Dijous 
NOVEMBRE28
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Divendres 
NOVEMBRE29

Campionat d’escacs  
de Sant Sadurní

 11 h 
 Plaça de Pau Picasso

Org. Club d’Escacs Montornès

Modalitat, partides simultànies.

Ballada de sardanes  
amb la Cobla Ciutat  
de Girona

 12 h 
 Plaça de l’Església  

 de Sant Sadurní

Org. Club d’Escacs Montornès

A partir de les 11 h. Audició dins l’ofici de la missa de 
Sant Sadurní i tot seguit, a les 12 del migdia, ballada 
a plaça. 

Ballada de sardanes  
amb la Cobla Ciutat  
de Girona

 12 h 
 Plaça de l’Església  

 de Sant Sadurní

Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni  
amb la col·laboració del grup de sardanistes  

del Casal de la Gent Gran de Montornès Centre

A partir de les 11 h. Audició dins l’ofici de la missa de 
Sant Sadurní i tot seguit, a les 12 del migdia, ballada 
a plaça. 

Org. Casal de la Gent Gran de Montornès Centre 

Inclou esmorzar i premis per a les persones 
participants.

Campionat de 
petanca i bitlles de 
Sant Sadurní

 9 h 
 Pati de Can Xerracan

 Inscripcions: del 18 al 27 de novembre al Casal 
de la Gent Gran de Montornès Centre.
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 ball de lluïment  
i cremada a la plaça

L’ espectacle conté 
pirotècnia i foc. 

concert familiar  
Funky, funky! 
amb orelles de 
xocolata

 17 h 
 Teatre Margarida Xirgu

Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni

Xocopowers i Funkyrulus estan a punt per batre’s 
en un emocionant duel de coreografies funky. El 
teatre es convertirà en una discoteca de debò, amb 
rollerdancer a la pista i un repertori per fer ballar la 
família sencera amb Daft Punk, James Brown, Stevie 
Wonder, Bruno Mars, Jamiroquai, Be Gees, Koll & The 
Gang, Boney M...

 Entrada gratuïta.

Xocolatada amb 
melindros per a la 
canalla

 16.30 h 
 Sala Gran del Teatre   

 Margarida Xirgu

Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni  
amb la col·laboració d’ASPAHID

Hi haurà opció sense gluten, fins a exhaurir 
existències.

 Per reduir residus, se servirà amb gots 
compostables.

Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès amb la 
col·laboració del Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès 

i l’Esbart Dansaire Montornès

Cercavila amb el Drac Ceballot i el Bou de 
Montornès, acompanyats d’ El Toll 

 18.30 h  
 Recorrregut: pl. de la Font, c. de Jaume Balmes,  

 c. del Palau d’Ametlla i c. de Joan XXIII fins a   
 l’Església de Sant Sadurní.  

Ball de lluïment i cremada a la plaça 
 A continuació

Concert de l’aplec: El Toll  
 19 h  
 Església de Sant Sadurní

Espectacle de música tradicional en honor al patró 
de Montornès, tocada en formació de tres quartans 
(flabiols, sac de gemecs i tarotes) que interpretaran 
peces pròpies de la cultura popular i tradicional de la 
nostra vila.  

Amb la intervenció de l’Esbart Dansaire de 
Montornès que oferirà el Ball d’Homenatge.

Aplec de Sant 
Sadurní

 A partir de les 18.30 h

 Des de pl. de la Font
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Org. Ball de Diables i Drac de Montornès 

Recorregut sense foc  
  pl. de Pau Picasso, c. Major, c. de Jacint Verdaguer,  

 c. de Jaume Balmes, pl. de la Font.

Recorregut amb foc  
 pl. de la Font, c. de Jaume Balmes i  

 pl. de Joan Miró.

Correfoc

 17.30 h 
 Des de la pl.  

 de Pau Picasso

Dissabte 
NOVEMBRE30

Org. Club Tennis MontornèsOpen de Tennis Sant Sadurní

 9 h 
 Pistes de Tennis. ZEM Les Vernedes

Org. Colla de Geganters de Montornès Trobada de Grallers
 A partir de les 11 h 
 Recorregut: plaça de Joan Miró, c. de Joan XXIII, c. del Palau d’Ametlla, c. de  

 Jaume Balmes, c. de Jacint Verdaguer, c. Major, pl. de Pau Picasso.
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 participa al correfoc  
amb seguretat

 mesures preventives per al veïnat i 
establiments comercials

El correfoc és un acte participatiu, 
que convida a saltar i ballar sota les 
espurnes dels diables, acompanyant-los. 
Tanmateix, l’organització recomana fer 
cas d’aquestes indicacions per evitar 
incidents:
• Vestiu-vos convenientment   
 per participar al correfoc: roba   
 de cotó gruixut o texà, de coll tancat i  
 màniga llarga, mocador de cotó al coll  
 i per cobrir les vies respiratòries, barret  
 i calçat còmode i tancat.  
• Eviteu que la canalla ocupi  
 les primeres files. 
• No agafeu els diables quan estan  
 cremant. Balleu amb ells respectant  
 el seu espai. 
• No fumeu a prop dels diables. 
• No agafeu del terra bengales ni   
 pirotècnia encesa o ja apagada. 
• No aporteu material pirotècnic propi,  
 més enllà del que ja disposa la colla  
 de diables. 

• Retireu tots els vehicles dels   
 carrers de l’itinerari a partirde l’hora  
 indicada per l’organització.
• Tanqueu finestres i portes. 
• Protegiu els vidres de les finestres i  
 aparadors amb cartrons.  
• Enrotlleu els tendals exteriors dels  
 habitatges i locals, i retireu la roba  
 estesa dels balcons. 
• Remulleu, en cas d’haver-n’hi,   
 les plantes i elements    
 susceptibles d’encendre’s que no  
 es puguin retirar i que estiguin a   
 l’abast de les espurnes. 
• Aparteu els vostres animals de   
 companyia de les zones d’afectació  
 del correfoc.

XXXII Aniversari 
del Centro Cultural 
Andaluz

 19.30 h 
 Centro Cultural Andaluz

Org. Centro Cultural Andaluz

Demostració dels grups de ball del centre:  
sevillanes, zumba i salsa. I amb la intervenció  
de grups convidats. 

 En cas de dificultats 
respiratòries o al·lèrgia, no 
acudiu a aquesta activitat.

Org. Club Tennis MontornèsOpen de Tennis Sant Sadurní

 9 h 
 Pistes de Tennis. ZEM Les Vernedes

Org. Club Handbol MontornèsII Torneig d’handbol Sant Sadurní
 9 h 
 Carpa Polivalent El Sorralet

Diumenge 
DESEMBRE1
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Org. Club Petanca Sant SadurníMelé oberta al poble

 9 h 
 Pistes Municipals de Petanca, places de Joaquim Mir i de Les Feixes

Divendres 
DESEMBRE6

Colla de Geganters de Montornès  
i Ball de Diables i Drac de Montornèss 

 Recorregut: pl. de Joaquim Mir, c. de Joan XXIII,  
 c. del Palau d’Ametlla, c. Major i pl. de Pau Picasso.  

Tot seguit, balls de lluïment i bateig dels/de les 
petits/es diables i diablesses. 

Cercavila de Sant 
Sadurní

 A partir de les 11 h 
 des de la plaça  

 de Joan Miró

Org. Unió de Botiguers de Montornès del Vallès 

Venda anticipada de tiquets a Frutos Secos Ike  
(c. Major, 16). 

Cada tiquet (5 €) inclou: plat de paella, beguda  
i postres. 

XXIV Paella Popular 
de Sant Sadurní

 14 h 
 Plaça de Pau Picasso

Org. Esplai Panda 

Llops, veïnat, assassinats, intuïcions, acusacions i 
conspiració... Gaudirem amb el popular joc estratègic 
del Llop, per a totes les edats i amb la participació del 
públic assistent.  

Hi haurà servei de barra.

El Llop
 18 h 
 Centro Cultural Andaluz

Org. Dept. municipal de Cooperació (Activitat inclosa a la 
campanya de conscienciació i ajut a les persones refugiades).

Una obra sensible, un treball de teatre social a cura 
de la directora Carolina Llacher, amb un conjunt de 
persones que han creuat el mar buscant la pau i la 
llibertat, com a protagonistes.  

Espectacle recomanat per a persones a partir  
de 10 anys.

teatre 
P.A.U.  
(Paisatges als ulls)

 18 h 
 Espai Cultural Montbarri

 Entrada gratuïta.  
Reserva de butaques a entrades.montornes.cat 

Diumenge 
DESEMBRE1
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Org. Hermandad Nuestra Señora del Carmen  

Mostra de danses i cant de diverses entitats i 
col·lectius de Montornès del Vallès. Menció especial 
al 30è aniversari de l’entitat.

Hi haurà servei de barra a la planta inferior. 

Festival d’Hivern de 
l’Hermandad Nuestra 
Señora del Carmen

 18 h 
 Teatre Margarida Xirgu

Dissabte 
DESEMBRE14

Diumenge 
DESEMBRE15

Org. Clàssics Club  Montornès Copilots solidaris en col·laboració amb  
la Marató de TV

 9 h 
 Recinte Firal. Av. d’Ernest Lluch

Diumenge 
DESEMBRE22

Org. Associació Excursionista Lleure Montornès

Competició de trial fins al castell: 4 km, 400 m  
de desnivell positiu. 

Hi haurà premis per la primera dona i el primer home 
que arribin amb menys temps al castell.  

Cronoescalada 
al castell de Sant 
Miquel

 9 h 
 Anada i tornada des  

 de la plaça de Pau  
 Picasso fins al castell  
 de Sant Miquel 

 Inscripcions: 5 €.  
Inclou esmorzar, a la tornada.

Divendres 
DESEMBRE13

Org. Dept. d’EsportsXVIII Nit de l’esport
 20:30 h 
 Carpa Polivalent El Sorralet
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Moltes gràcies  
a totes les entitats i persones que, oferint-vos a 

farcir aquest programa, feu possible que any rere 
any gaudim de Sant Sadurní i de les festes de 

tardor de Montornès del Vallès. 

Amb el suport de:

#DibaOberta
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