Dimecres 23 de Juny

Dijous 24 de Juny,
Diada de Sant Joan

18 h EL PANDA MANDA

18 h LA GUERRA AMNÈSICA

Tallers engrescadors i creatius amb en Xiong.
Org. Esplai Panda.
Porxo del pati de l’escola Marinada.

Gimcana juvenil per a majors de 15 anys.
En Pere Anton i en Bartomeu fa un any que no surten de casa.
Un any després, per fi poden sortir. Però no saben qui són els seus
companys i qui són els seus enemics. De la mateixa manera, el poble
de Montornès, amnèsic per un any sense batalla, no sap a qui ha de
donar suport i a qui ha de combatre.

20 h (19.30 h, obertura de portes)
PREGÓ a càrrec de Globus pels Valents.
Posada del mocador i ball de gegants
Aquest any sí, tornarem a gaudir dels gegants de Montornès en
viu i en directe, acompanyant el tret de sortida de les festes.
Pati de l’escola Marinada.

Per Sant Joan, s’han format milícies de guerrers que no recorden si
són remences o si són soldats. Han sortir als carrers grups de guerrers
que lluiten sense saber per qui ho fan.
Inscripcions (en grups de 3-5 persones), abans del 21 de juny,
a l’Instagram de @penyapereanton o al de @penyaelsbartomeus,
o als correus electrònics pereanton@gmail.com
penyaelsbartomeus@gmail.com.
Org. Penya Pere Anton i Penya Els Bartomeus.
Arreu del barri.

22 h (21.30 h, obertura de portes)
ENCESA DE LA FOGUERA. Petit castell de focs

19 h (18.30 h, obertura de portes)
Concert familiar amb JOAN MIROCK

Amb la participació del Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès.
Pati de l’escola Marinada.

Vuit músics de bandes amb gran trajectòria i reconeixement, com
ara Macaco i Pastora, coincideixen a l’escenari després d’haver-ho
fet a l’escola on porten cada dia els seus fills; junts faran sonar
versions dels temes més clàssics i coneguts del rock mundial...
en català! Tothom a gaudir, família!
Pati de l’escola Marinada

Dijous 24 de Juny,
Diada de Sant Joan

Dissabte 26 de Juny

22 h (21.30 h, obertura de portes)
3r SHOW STARS a Montornès Nord

17.30 h / 18 h / 18.30 h / 19 h
Taller de capgrossos amb la Colla de Geganters

3a edició de l’espectacle participatiu de lluïment i mostra
de talents artístics montornesencs!

Tarda en família per construir el nostre propi capgròs tot escollint
els complements per guarnir-lo!

Coorganitzat pel departament de Joventut i la comissió
de festes del barri. Per participar-hi amb alguna actuació,
envieu la proposta al correu, joventut@montornes.cat
abans del divendres 19 de Juny.
Endavant amb l’artisteo local!
Pati de l’escola Marinada.

Org. Colla de Geganters de Montornès del Vallès.
Pati de l’escola Marinada.

Divendres 25 de Juny
19 h (18.30 h, obertura de portes)
XII Recital de Poesia Bernardo López

22 h 9a Baixada de Carretons de Montornès Nord
Activitat triada per segona vegada a través dels pressupostos
participatius joves Kosmos.
Organitzada per joves del barri i amb el suport del departament
de Joventut. Per participar-hi, envieu un correu electrònic
a joventut@montornes.cat abans del 19 de juny.
c. del Vallès

Porxo del pati de l’escola Marinada.

22 h (21.30 h, obertura de portes)
Monòleg amb IMPRODERADAS_CLUB

22 h (21.30 h, obertura de portes)
XOU DE VARIETATS

Mai has tingut la paella pel mànec com ara. Aquest cop, tu decideixes
i elles creen! Espera’t a veure-les, que asseguren històries molt enginyoses i demanen disculpes a l’avançada per si se’t parteix alguna
costella de tant riure. Fresques, dinàmiques i divertides... A riure!
A càrrec de la companyia Improderadas.
Pati de l’escola Marinada

Amb Javier Ginés, el ballet Desafío, el Mag Isaac
i el showman Lorenzo Divax.
Pati de l’escola Marinada.
Espectacle retransmès en directe per Vallès Visió.

Diumenge 27 de Juny
17.30 h (17 h, obertura de portes)
Bingo familiar
L’equip d’Infància ens convida a gaudir d’una tarda per jugar
en família al tradicional i popular joc del bingo!
Porxo del pati de l’escola Marinada.

Totes les activitats són al pati de l’escola Marinada,
al barri de Montornès Nord, excepte:
La Baixada de Carretons, que és al carrer del Vallès.
La gimcana La Guerra Amnèsica, que es realitza arreu del barri.
Per assistir a cada activitat, cal adquirir una reserva d’entrada
prèviament a: entrades.montornes.cat
o a les parades informatives de la comissió de festes:

Divedres 11/06 Dissabte 12/06 Divedres 18/06
Al mercat
setmanal
del centre
de 10 a 13 h

20 h (19.30 h, obertura de portes)
CONCERT KM. 0, amb Ariana Zar
Després de l’èxit de festa major, la cantautora montornesenca torna
amb un concert acústic en què interpretarà en directe
el seu EP.
Pati de l’escola Marinada.

Al mercat de
Montornès
Nord
de 10 a 13 h

Al c. Major amb
c. Jacint Verdaguer,
davant de Frutos
Secos Ike,
de 17 a 20 h

Dissabte 19/06
Al mercat de
Montornès
Nord
de 10 a 13 h

MANTINGUEM VIU L’ESPERIT DEL VERMUT POPULAR!

Comparteix imatges del teu vermut amb
#vermutsantjoan2021

Entrades no numerades.
Localització exacta segons ordre d’arribada al recinte.
Obertura de portes 30 minuts abans de cada activitat.

22 h (21.30 h, obertura de portes)
CONCERT KM. 0 amb AflamencArte
Formació musical amb membres montornesencs com en
Pani, amb aires flamencs que interpreta versions de temes
ben coneguts.
Pati de l’escola Marinada.

Mocador de lesFestes
de Sant Joan
2021
*en benefici de Globus pels Valents

2€

Concurs de balcons
i finestres
del 23 al
27 de Juny

Contribueix a decorar Montornès, que pots guanyar premis!
Es valorarà l’originalitat, la relació amb el barri de Montornès Nord
i l’ús de materials reciclats i reciclables.
1r premi, val valorat en 50 € per a compres
al Mercat Nuestra Señora del Carmen.
2n premi, val valorat en 30 € per consumir
en un bar del barri de Montornès Nord.
3r premi, lot de vermut.
Per participar-hi:
Envia fotos del teu balcó guarnit, i indica el nom i telèfon
i l’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 27 de juny a les 22 h al pati de l’escola
Marinada i al grup Comissió de festes de Montornès Nord.

Grup Facebook: Comissió de festes de Montornès Nord
Pàgina Facebook: https://www.facebook.com/festessantjoanmontornes
@santjoanmontornes		
@culturamontornes
Més informació a www.montornes.cat
Comissió de Festes de Montornès Nord

