Dissabte 20 de novembre
3,2,1 IMPRO!
Espectacle d’improvisació a càrrec d’alumnes del grup Avançat de l’Aula de Teatre.
El col·lectiu ha creat un espectacle d’Improshow, on el riure està assegurat i on el públic també
es converteix en participant. Es tracta d’un espectacle en el qual no se sap què pot passar i
quines històries veurem sobre l’escenari.
Públic recomanat: persones majors de 14 anys.
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Espai Cultural Montbarri

19 h

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

Diumenge 21 de novembre
FESTIVITAT DE SANTA CECÍLIA,
PATRONA DE LA MÚSICA
Concert a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música per commemorar el dia
de la patrona de la música.
Aquesta activitat combinarà diferents actuacions per part de conjunts corals i
instrumentals de l’Escola, juntament amb un espectacle que conduirà totes les
actuacions musicals que formen part d’aquesta Festivitat.
Públic recomanat: persones de totes les edats.
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Teatre Margarida Xirgu

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

12 h

Dissabte 27 de novembre
OPEN DE TENNIS SANT SADURNÍ
Org. Club Tennis Montornès
Pistes de Tennis Municipals

9h

CONCURS DE PETANCA I BITLLES
Inscripcions al Casal de Gent Gran del Centre i al Casal de Gent Gran de Montornès Nord.
Premis i esmorzar per a totes les persones participants.
Org. Casals de la Gent Gran
Can Xerracan

9h

CURSA D’ORIENTACIÓ I SARDINADA PER LA MARATÓ DE TV3
Activitat familiar al camp per practicar aquesta especialitat de muntanya.
Sardinada popular per a totes les persones participants en finalitzar.
Tothom qui faci un donatiu per la Marató de TV3, participarà a un sorteig de material de
muntanya.
Inscripcions: al 609185088 o bé associacio@lleuremontornes.cat
Org. Associació Excursionista Lleure Montornès
Plana de Can Vilaró. Inici i arribada: Casal de Cultura

10 h

GALA DE PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PALAU
DALMANLA amb l’apadrinament de la Societat Coral la Lira.
La recentment creada Associació Cultural Palau Dalmanla ens convida a conèixer la seva
entitat i a fer-nos partícips dels seus projectes i il·lusions.
Aquesta nova entitat sense ànim de lucre neix amb la il·lusió de promoure la cultura, el
patrimoni i les tradicions de Montornès del Vallès amb l’organització d’esdeveniments i
projectes culturals de tota mena que fomentin els valors cívics, de cohesió, integradors i
d’igualtat de la nostra població.
Org. Associació Cultural Palau Dalmanla
Teatre Margarida Xirgu

17 h

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

EL SANT CORREFOC
Recorregut sense foc: plaça de Pau Picasso, carrer Major,
carrer de Jacint Verdaguer i carrer de Jaume Balmes,
fins a arribar a la plaça de la Font.
Recorregut amb foc, a partir de les 18.30 h:
plaça de la Font, carrer de Jaume Balmes,
passeig de Jacint Verdaguer i plaça de Joan Miró.
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès
Itinerant, fins a plaça de Joan Miró

18 h

PARTICIPA AL CORREFOC AMB SEGURETAT
FICAR-S’HI
El correfoc és un acte participatiu que invita a ballar i saltar sota les espurnes dels diables,
acompanyant-los.
Per fer-ho amb seguretat per a tothom:
· Vestiu-vos amb roba de cotó gruixut o texà, de coll alt i màniga llarga, mocador de cotó
per cobrir nas i boca, barret i calçat còmode i tancat.
· No agafeu els diables quan estan cremant. Balleu amb ells respectant
el seu espai.
· No fumeu a l’interior del correfoc ni a les seves proximitats.
· No agafeu del terra bengales ni pirotècnia encesa o ja apagada.
· No porteu material pirotècnic propi.
VENIR-HI DE PÚBLIC
· Porteu mascareta ben posada en tot moment, encara que estiguem a l’aire lliure.
· Eviteu que la canalla ocupi les primeres files de l’espectacle de foc, tant en el moment
estàtic com en l’itinerant.
· No mulleu els diables.
· Manteniu les distàncies de seguretat respecte les espurnes, i respecte la resta de públic.
· En cas de dificultats respiratòries o al·lèrgies, no acudiu a aquesta activitat.
· Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19, no hi vingueu.
MESURES PREVENTIVES PER AL VEÏNAT I ESTABLIMENTS COMERCIALS
· Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari a partir de 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.
Esclataran alguns petards entre les 18.30 i les 20 h, aproximadament.

Diumenge 28 de novembre
OPEN DE TENNIS SANT SADURNÍ
Org. Club Tennis Montornès

Pistes de Tennis Municipals

9h

PRESENTACIÓ OFICIAL DELS EQUIPS DEL
CLUB DE BÀSQUET VILA MONTORNÈS
9 h inici partits federats
16 h presentació oficial dels equips del Club Bàsquet Vila Montornès
17.30 h partit exhibició dels equips SPECIALS
Org. Club Bàsquet Vila Montornès
Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes

A partir de les 9 h

5è RAL·LI FOTOGRÀFIC DE SANT SADURNÍ
El tradicional concurs d’aficionats/des a la fotografia té un repte:
reflectir l’esperit cultural de la festivitat de Sant Sadurní! Clic!
Inscripcions: de 9.30 a 10 h del 28 de novembre a la plaça de la Joventut.
Caldrà triar 3 temes dels 10 de proposats!
Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies per tema,
i hauran de ser capturades durant la durada del ral·li (de 10 a 13 h).
Premis: 9 premis de 100 € per les 3 millors fotografies de cada tema.
Consulteu les bases íntegres a https://afmontornes.wordpress.com
Org. Associació Fotogràfica de Montornès
Inici i arribada: plaça de la Joventut

De 10 a 13 h

Exposició de les fotografies del Ral·li Fotogràfic 2021

A partir del 9 de desembre a https://afmontornes.wordpress.com i Instagram @aso.foto.montornes

CERCAVILA DE SANT SADURNÍ
Amb el drac petit, el drac Ceballot, el Bou, els Gegants de Montornès i el Ball de Diables
infantil.
Plantada a les 11 h a la plaça dels Remences.
Recorregut (a partir de les 11.30 h): plaça dels Remences, carrer Major i plaça de Pau
Picasso.
Tot seguit, balls de lluïment i bateig dels/de les nous/ves petits/tes diables.
Org. Colla de Geganters de Montornès, Ball de Diables i Drac de Montornès i Centre
d’Estudis de Montornès del Vallès.
Itinerant, des de la plaça dels Remences fins a la plaça de Pau Picasso.

11 h

¡TOMA BATUKADA!
Cercavila festiva amb l’animació d’un grup de batucada en directe.
Recorregut: des de la plaça de la República fins al Centre Juvenil Sputnik, pel carrer Major,
plaça de Pau Picasso, passatge de la Bòbila i carrer del Molí.
En acabar, música ambient i diverses dinamitzacions a l’Sputnik Gastrobar.
Més informació a les xarxes de @pereanton.
Itinerant, des de Can Saurina fins a l’Sputnik.

16h

CARRER Q, EL MUSICAL
L’alumnat de Teatre Musical de l’Escola interpreta aquest famós musical popular per l’ús de
titelles al costat d’actrius i actors humans.
Carrer Q és un musical estrenat a Broadway l’any 2003 i que va guanyar el premi Tony al
millor musical d’aquell any. Escrit, entre altres, per Robert López, que després tornaria a
triomfar a Broadway amb The Book of Mormon i al cinema amb les cançons de pel·lícules
com Frozen o Coco, explica la història d’una colla de personatges que viuen en un bloc
de pisos del carrer Q, al barri de Brooklyn. Les seves relacions, els seus anhels, les seves
alegries i tristeses. En un clar homenatge a Sesame Street, la història està explicada per
titelles i així, amb aquests actors encantadors anem parlant amb total desimboltura de
temes ben actuals com el racisme, l’amor, la por al compromís, els propòsits a la vida,
l’homosexualitat... Una barreja de tendresa, humor negre i una alegria absolutament
contagiosa i irresistible que ha fet que aquest musical encara estigui en cartell a la ciutat on
es va estrenar.
Direcció artística: professor Óscar Peñarroya
Intèrprets: Anna Aparicio, Dídac Aparicio, Laura Blanco, Carolina Carrillo, Clàudia Closa,
Vanesa Porral i Núria Ventura.
Públic recomanat: persones majors de 12 anys.
Org. Escola municipal de música, dansa i aula de teatre
Teatre Margarida Xirgu

18 h

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

CINEMA: DONDE CABEN DOS
El darrer diumenge de cada mes, Montbarri es transforma en un cinema amb el Cicle
Gaudí, de cinema produït aquí.
Comèdia dirigida per Paco Caballero i estrenada el juliol 2021.
Sinopsi: Una parella atrapada en la rutina, un jove desenganyat de la seva última relació
amorosa, una núvia desesperada, dos cosins separats des del seu últim estiu al poble, un
grup d’amics amb ganes d’experimentar… Durant una nit, tots ells viuran situacions d’allò
més picants en les quals mai haguessin pensat trobar-se.
Més informació i entrades a entrades.montornes.cat o a partir de mitja hora abans de la
sessió a la taquilla.
Espai Cultural Montbarri

18 h

Dilluns 29 de novembre
CAMPIONAT
D’ESCACS

BALLADA DE SARDANES
AMB LA COBLA CIUTAT
DE GIRONA

Modalitat simultànies
Org. Club Escacs Montornès
Plaça de Pau Picasso

11 h

Plaça de Joan Miró

11 h

ESPECTACLE FAMILIAR. CIA. SABANNI PRESENTA
“AMB P DE PALLASSO“
Teatre Margarida Xirgu

18 h

CONCERT DE L’APLEC AMB EL TOLL
Espectacle de música tradicional en honor al patró de Montornès, amb tonades
medievals tocades en formació de tres quartans (flabiols, sac de gemecs i tarotes) i la
companyia d’un tabal.
Ball d’Homenatge amb Anna Bonè.
L’activitat comptarà amb la presència del Bou de Montornès
Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès
Església de Sant Sadurní

19 h

Dilluns 6 de desembre
TORNEIG DE PETANCA
Org. Club Petanca Sant Sadurní

Pistes Municipals de Petanca

9h

Dissabte 11 de desembre
TRENCADÍS TEATRAL
Espectacle format per diferents sketches i petits monòlegs dramàtics a càrrec del grup
de teatre d’adults.
Durada: 75 min.
Públic recomanat: persones majors de 12 anys.
Org. Escola municipal de música, dansa i aula de teatre
Espai Cultural Montbarri

19 h

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

Diumenge 12 de desembre
CREADANSA DONES ARTISTES
Creadansa és un projecte artístic on els alumnes a partir de 8 anys de l’Escola Municipal
de Dansa presenten els seus treballs coreogràfics propis. Aquest any la inspiració per
la creació ve donada per l’obra (de vegades situada injustament en un segon pla) de
les dones artistes. Gerhard Taro, Frida Kalho, Yayoi Kusama (entre altres) inspiraran els
nostres alumnes en la seva creació escènica.
Durada: 90 min.
Públic recomanat: persones de totes les edats
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Espai Cultural Montbarri

18 h

Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat

Dissabte 18 de desembre
CONCERT DE SANT SADURNÍ DE LA CORAL LA LIRA
Org. Societat Coral La Lira, dirigida per Borja Grèbol.
Església de Sant Sadurní

17.30 h

Diumenge 19 de desembre
TORNEIG AUTONÒMIC DE FUTBOL TAULA
Org. Club Montornès Futbol Taula BFT
Carpa Polivalent Municipal El Sorralet

8h

CINEMA: CHAVALAS
El darrer diumenge operatiu de cada mes, Montbarri es transforma en un cinema amb el
Cicle Gaudí, de cinema produït aquí.
Comèdia dramàtica dirigida per Carol Rodríguez Colás i estrenada el setembre 2021.
Més informació i entrades a entrades.montornes.cat o a partir de mitja hora abans de la
sessió a la taquilla.
Espai Cultural Montbarri

18 h

