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AGENDA D’ESTIU
MONTORNÈS DEL VALLÈS

DIVENDRES 2
19 h 
“En Bum i el Llibre Màgic de les Fades”, 
de la Companyia Homenots
Una tarda de pluja en Bum escolta la Història de la Biblioteca Màgica 
de les Fades i del Llibre Màgic que la fada Flor de Neu va amagar 
en un lloc secret. Decidirà sortir a buscar-lo. El trobarà?
Una divertida manera d’introduir els infants en l’apassionant món 
de la bateria i la percussió.

Espectacle recomanat per a infants de 4 a 8 anys. 
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès
     Pati de l’Escola Can Parera
En cas de pluja l’activitat es farà al gimnàs de l’escola.

20 h 
Teatre musical: “Ocaña, reina de las Ramblas” 
Celebració del dia de l’orgull LGBTI amb aquest especial homenatge, 
teatralitzat a ritme de copla espanyola, al carismàtic artista i activista 
de les Rambles de Barcelona dels anys 70 del segle XX. 
Hi posa veu el músic i actor Joan Vázquez, acompanyat del guitarrista 
Marc Sambola, dirigits per Marc Rosich.

Aquest espectacle ha rebut diversos guardons, com els Premis 
de la Crítica i els Premis Teatre Barcelona 2019 al millor musical
i al millor actor de musical.
Venda d’entrades (5-10 €) a http://entrades.montornes.cat 
     Teatre Margarida Xirgu

DE JULIOL



AGENDA D’ESTIU
DISSABTE 3 DE JULIOL

10 h / 11 h / 12 h
Visita al refugi antiaeri de Ca l'Arnau i l’Aeròdrom 329 
Visita guiada a les restes de les instal·lacions de l’exèrcit republicà 
que daten del 1938. En el tram final de la Guerra Civil, l’exèrcit de la II 
República va fer construir un camp d’aviació a la plana del Raiguer, 
una zona de terrasses al·luvials del riu Congost, situada a l’extrem 
nord del terme municipal de Montornès del Vallès.
Inscripcions prèvies a gestiopatrimoni@montornes.cat 
o bé al telèfon 93 114 90 07.
     c. de Can Parellada / ptge. del Camp de l'Aviació                                                                                                                                       

19 h
Concert de Stamitz i Mozart, amb l’Orquestra Barroca de Barcelona
Darrer concert del Cicle de Música Barroca al 
Teatre Margarida Xirgu.
Venda d’entrades (2,50 - 5 €) a http://entrades.montornes.cat 
     Teatre Margarida Xirgu

21:30 h
Túnel del Terror a l’aire lliure
Per primera vegada el grup motor d’aquesta activitat 
s’aventura a crear un circuit de terror al aire lliure. 
Esteu preparats/des per superar el recorregut? 
Cal portar un lot i calçat còmode i tancat.
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.
     A l'aire lliure

MONTORNÈS DEL VALLÈS



AGENDA D’ESTIU
DIUMENGE 4
19 h
Nits d’Estiu a la Romana. Òpera ”Orfeu i Eurídice”
Amb les sopranos Mireia Tarragó i Maite Arciniega, el tenor Miguel 
Gómez i Viviana Salisi al piano. Versió reduïda, amb els fragments 
més coneguts relligats amb textos poètics, de l’òpera del compositor 
Christoph Willibald Gluck (1714-1787), una peça despullada de tot l’artifici 
vocal i ornamental de l’època barroca, amb puresa teatral i expressiva. 

El mite clàssic d’Orfeu i Eurídice ens narra l’aventura d’Orfeu que, 
baixant als inferns a cercar la seva estimada Eurídice, morta per la 
mossegada d’una serp, aconsegueix aplacar les fúries amb el so
de la seva lira i el seu cant. La música ens rescata d’entre les ombres! 
Inscripcions prèvies a museu@montmelo.cat i gestiopatrimoni@montornes.cat, 
o bé al telèfon 93 114 90 07. Més informació a http://www.monsobservans.cat
Org. ajuntaments de Montornès i de Montmeló
     Mons Observans                                                                                                                               

20 h
Concert solidari amb La Social Disfunktion
Quart concert del cicle de Concerts Solidaris. 
LSD neix l’ any 2017 al barri del Poblenou de Barcelona i les deu 
integrants del grup es troben fruit de la seva passió compartida 
per la música. Influenciades pels ritmes més contagiosos del disco 
i el funk prometen un concert ple de vida i bon rollo.

La caixa de solidaritat es destinarà a donar suport a la causa Saharaui.

Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Org. departaments de Joventut i Cooperació, activitat escollida per Kosmos
     Centre Juvenil Sputnik

DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DIMECRES 7
De 9 h a 17 h
Sortida a Blanes + escalada aquàtica
Segona convocatòria de “Sortides Estiu Jove”: es proposa anar 
a la platja de Blanes on hi ha un espai d’escalada dins del mar. 
Sortida i tornada amb autocar, per gaudir activitats divertides 
i refrescants tot el dia. 
Inscripció prèvia imprescindible: www.joventut.montornes.cat/inscripcions
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.                                                                                                                           

De 18 a 20.30 h
Taller d’estampació de roba 
Dona un nou estil a la roba que ja no utilitzis!
En aquest taller, podreu portar-hi la roba que vulgueu reciclar, 
per personalitzar-la (faldilla, jaqueta, pantalons, coixí, etc).
Preu: el taller costa 10,60 €. Caldrà abonar, a més, entre 4 i 10 € pel cost 
de la pintura (aquest preu dependrà de la mida de la roba a personalitzar).
Inscripcions a http://entrades.montornes.cat 
     Pati del Casal de Cultura

19 h
Nits d’Estiu a la Romana. Club de lectura a la fresca sobre
“El dia que Barcelona va morir”, d’Enric Calpena
El prestigiós divulgador històric Enric Calpena ens explica l'episodi 
més devastador de la Barcelona del segle X, la ràtzia d'Almansor: 
el dia que la ciutat va estar a punt de desaparèixer per sempre. 
Una de les llegendes més fascinants de la nostra història.
Inscripcions i més informació als portals i xarxes de les biblioteques.
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès i Biblioteca de Montmeló
     Mons Observans

DE JULIOL

DIJOUS 8 DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DIVENDRES 9
De divendres  9 a les 19 h fins dissabte 10 de juliol a les 10 h
II Acampada Jove
Els i les joves proposen diverses activitats dins d’una acampada 
juvenil a can Masferrer per a joves de més de 16 anys. 
Serà una acampada plena de jocs de nit i dinàmiques grupals, 
amb l’acompanyament de l’equip de Joventut.
Inscripció prèvia imprescindible: www.joventut.montornes.cat/inscripcions
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.
     Can Masferrer

20 h 
Yoshi Hioki, contes del Japó
Dels camperols dels arrossars als nobles de la cort imperial, 
dels animals i dels monstres… un espectacle de narració oral 
amb alguna història carregada d’erotisme i, sobretot, humor. 
Yoshi Hioki sent com a complementàries les seves activitats 
narratives i pictòriques: "Neu, pluja i una flor de camèlia… 
Veig nítidament els paisatges d’aquestes històries i els pinto… 
amb les paraules i el silenci. I neix, entre el públic i jo, una pintura 
irrepetible que reflecteix l’alegria i la tristesa de la vida mateixa… 
i després desapareix”.
Espectacle indicat per a públic adult. 
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès
     Pati de l’Escola Can Parera
En cas de pluja l’activitat es farà al gimnàs de l’escola.

DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DISSABTE 10
19 h
Nits d’Estiu a la Romana. 
“Un dia al fòrum!”, amb la companyia La Genovesa
Espectacle familiar. 
La vida d’una ciutat romana gira al voltant del fòrum. Un indret destinat 
a usos administratius i comercials que esdevé, alhora, lloc de trobada 
i entreteniment. Un bullici constant que marca el pols de l’urbs. Entre 
patricis i venedors de peix salat, també hi trobarem artistes, poetes de 
carrer, fetilleres, entabanadors, filòsofs… Tots ells, personatges insòlits 
que configuren una galeria humana que val la pena conèixer.
Inscripcions prèvies a museu@montmelo.cat 
o gestiopatrimoni@montornes.cat, o bé al telèfon 93 114 90 07.
Més informació a http://www.monsobservans.cat 
Org. ajuntaments de Montornès i Montmeló
     Mons Observans

De 12 h a 20 h
Sortida al Tibidabo
Tercera convocatòria de “Sortides Estiu Jove”: es proposa anar al parc 
d’atraccions del Tibidabo, i gaudir de diverses atraccions i de la com-
panyia dels/de les nostres amics/gues. Anada i tornada amb autocar.
Inscripció prèvia imprescindible: www.joventut.montornes.cat/inscripcions
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.

DE JULIOL

DIMECRES 14 DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DIJOUS 15
De 18  a 20.30 h 
Taller de decoració de vidre
Recicla i decora el vidre que tinguis per casa!
En aquest taller, podreu portar-hi aquell material de vidre 
que vulgueu personalitzar (pots, plats, ampolles, etc.).
Preu: el taller costa 10,60 €. Caldrà abonar a més, entre 4 i 10 € 
pel cost de material (aquest preu dependrà de la peça de vidre 
a personalitzar).
Inscripcions a http://entrades.montornes.cat 
     Pati del Casal de Cultura

19 h
Alquímia musical: amb el conte “La Lluna, la Terra i el Sol”
Versió musical del conte de Jaume Escala i Carme Solé Vendrell. 
Un senzill fil narratiu permet recrear un poètic espectacle 
amb unes inspirades cançons i uns titelles espectaculars 
que reprodueixen fidelment els personatges del conte. 
La música del piano adquireix una especial rellevància 
en aquest conte ple de sensibilitat i lirisme.
La música és a l’interior de l’ésser humà de forma innata
i l’experiència musical pot despertar allò més autèntic 
de nosaltres mateixos. Som-hi.
Espectacle recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès
     Pati de l’Escola Can Parera
En cas de pluja l’activitat es farà al gimnàs de l’escola. 

DE JULIOL

DIVENDRES 16 DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DISSABTE 17
A partir de les 17 h
III Urban Art Festival
Trobada  juvenil per difondre la cultura del hip hop i el bàsquet 
més urbà amb un torneig 3x3 a l’asfalt.
Inscripció prèvia imprescindible: www.joventut.montornes.cat/inscripcions
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.
      Plaça del Poble                                                                                                                        

22 h 
Autocine amb la projecció de “Mamma mia!”  
Projecció a la fresca, des de dins de cada cotxe com a les pel·lis 
americanes, del mític musical basat en els temassos d’ABBA i 
protagonitzat per la gran Meryl Streep.
Animeu-vos a venir-hi disfressats/des, que s’ho val! 
Àudio de la pel·lícula des de la ràdio de cada vehicle. Arribada esglaonada 
per a la coordinació d’aparcaments. Es podran consumir aliments
 i begudes només dins els vehicles. 
Durant l’activitat no es podrà sortir del vehicle ni engegar-lo. 
Inscripció prèvia, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. Penya Els Bartomeus amb el suport del Centre d’Estudis de 
Montornès del Vallès.
     Recinte firal

22 h 
Havaneres a la fresca amb Peix Fregit i Americanus
Un any més, el pati de la seu de la Societat Coral La Lira es transforma 
una mica en una plaça marinera de Calella de Palafrugell amb els aires 
i les tonades de dos conjunts d’havaneres i cançons de taverna.  
“Palafrugell, peix fregit i jurioles a la brasa”, que diu el poema anònim 
del segle XVII.
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. departament de Cultura i Societat Coral La Lira
     Pati de La Lira (accés per la rambla de Sant Sadurní cantonada passatge del Teatre)

DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DIUMENGE 18
19 h
Concert Solidari amb Jazzwoman i Zesc
Quart concert del cicle de Concerts Solidaris. 
En directe, la rapera valenciana Jazzwoman, que seva mescla diversos 
gèneres i estils, com el rap, el trap, la salsa, el merengue i la bachata, 
però que té un únic discurs: el de la denúncia social. 
I el grup montornescenc Zesc, format per Judit M. Gené (teclats 
i veus), Francesc Gil (guitarra i veus) i Quentin Lionmane (bateria). 
Es mou entre el garatge de muntanya i el pop de guitarres esmolades, 
teclats sintetitzats, balenes siderals i reverberació sorollosa.
La caixa de solidaritat anirà destinada al projecte Globus pels Valents.
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.
     Centre Juvenil Sputnik

De 12 h a 20 h
Sortida al Calafell Slide
Quarta i última convocatòria de “Sortides  Estiu Jove: es proposa 
anar a un tobogan de gairebé un kilòmetre de llargària i gaudir 
un dia ple d’activitats. Anada i tornada amb autocar. 
Inscripció prèvia imprescindible: www.joventut.montornes.cat/inscripcions
Més informació a https://joventut.montornes.cat/ 
Activitat escollida per Kosmos, Pressupostos Joves participatius.

DE JULIOL

DIMECRES 21 DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU
DIJOUS 22
De 18  a 20.30 h 
Taller de reciclatge de texans
Aprendrem a donar una nova utilitat als camals dels pantalons, 
a les vores, a les butxaques… fent uns estalvis per la taula,
un cistell per la fruita, una bossa per l’ampolla d’aigua o una 
bossa petita amb serrells amb la butxaca del darrere.
Preu: el taller costa 10,60 €.
Inscripcions a http://entrades.montornes.cat 
     Pati del Casal de Cultura

22 h
Cinema a la fresca: ”El Gran Showman”
Activitat recomanada per a infants a partir de 10 anys.
Reserva d’entrada, imprescindible, a http://entrades.montornes.cat 
Org. Consell d'Infants de Montornès del Vallès
     Pati de Can Xerracan 

22 h
Cinema a la fresca: “Aladdín”
Projecció de la pel·lícula de fantasia basada en els contes àrabs 
de Les mil i una nits, dirigida per Guy Ritchie, protagonitzada per 
Will Smith, entre d’altres, i produïda per Walt Disney el 2019. 
Activitat apta per a tots els públics. 
Org. Comissió de Festes de Montornès Nord
     Pati de l’Escola Marinada

DE JULIOL

DIVENDRES 23 DE JULIOL

DIVENDRES 30 DE JULIOL
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AGENDA D’ESTIU

CADA DIMARTS I DIJOUS DE JULIOL

De 10 h a 13.30 h
Espai Jove d’Estiu
Espai de trobada per a joves de 12 a 16 anys amb diverses 
activitats per gaudir d’un estiu diferent i divertit, i activitats 
dirigides per Joventut Montornès.
Més informació a https://joventut.montornes.cat/
     Centre Juvenil Sputnik

Per tal que tothom s’hi senti còmode, 
respectem les mesures en tot moment

Mans netes 
amb gel

Mascareta

No menjar ni beure No fumar

Distància

Entrada prèvia

Seient assignat
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