


TEATRE FAMILIAR: “LES CROQUETES OBLIDADES”, DE LES BIANCHIS
17 h

Un espectacle familiar sensible de la Clàudia Cedó. 
La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la seva 
àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. 
Enganxada a una manta que l’ajuda a dormir i enfadada amb les seves  
dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de l’àvia,  
la Pepa emprendrà un viatge cap al País del Xim Pum,  
l’indret màgic on van a parar les coses oblidades.

Recomanat per a majors de 6 anys. 
Durada: 60 min.
Entrades (de 3 a 8 €) a http://entrades.montornes.cat, al Casal       de Cultura 

de Cultura (pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla..
Teatre Margarida Xirgu.

Divendres 18 de novembre
De 19 a 21 h

IV SESSIÓ D’ESTUDIS MONTORNESENCS
Sabeu que a Montornès tenim gent experta en detalls de la nostra història i 
del patrimoni cultural i natural del municipi?
Són aportacions molt interessants que escoltarem en format de ponències  
breus i amenes en aquesta quarta edició de la sessió d’estudis!
Inclou la presentació del volum de la III Sessió d’Estudis en format paper.

 Can Saurina.
Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès. 

Dissabte 19 de novembre
10 h

PROVA D’ORIENTACIÓ PER LA PLANA DE CAN VILARÓ 
Activitat d’orientació adreçada a públic familiar, no competitiva. 
En acabar, hi haurà sardinada popular i solidària per a tothom que 
hi hagi participat. Totes les persones que aportin un donatiu  
econòmic entraran en un sorteig.
Activitat solidària amb el projecte Joëlette, d’accessibilitat a la 
muntanya per a les persones amb mobilitat reduïda. Obrim traça!

 Inscripcions, més informació i aportacions: 609185088 
o bé a associacio@lleuremontornes.cat. 

Punt de partida i arribada: Casal de Cultura.
Org. Associació Excursionista Lleure Montornès.

Dissabte 19 de novembre
De 19 a 23 h

BINGO MUSICAL
Des de la Rosalía a Raphael, vine, canta, balla i endevina les cançons!
Amb l’animació dels Maceta Sound Beat. 
Bingo i sessió DJ per rematar-ho a dalt de tot.  

 Per a tots els públics. Menors de 14 anys, acompanyats d'una persona adulta 
que se’n faci responsable. 

 Accés gratuït fins a completar aforament. 
Venda anticipada de tiquets (4 €): de pizzeta (Iuventus) i beguda a les botigues 
Ike,  El Gato con Botas, Aires Ibéricos i Gourmet-Teca.

Servei de barra amb beguda i pizzetes a preus populars. 
 Sala Gran del Teatre Margarida Xirgu. Accés per la plaça de Margarida Xirgu.

Org. Penya Els Bartomeus i Penya Pere Anton.

22.30 h
PAKITO’S FEST XII
Dotzena edició del festival que celebra l’aniversari del final de la dictadura franquista. 
Amb les actuacions en directe de PEACE AFTER PAIN, ASSAC, TANGANA, RATPENAT, 
MUTANT CLAN

Accés gratuït. 
Servei de barra a preus populars.
Masia de Can Masferrer.

Org. Associació de Músics Masferrer.

Diumenge 20 de novembre
DE 10 A 13 h

CELEBRACIÓ DEL DUDI  
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS
Més informació a  www.montornes.cat/infancia o a @educaciomontornes. 

 Lectura del manifest a càrrec del Consell d’Infants de Montornès del Vallès. 
 Plaça de Joan Miró.

Org. Departament d’Infància amb la implicació del Consell d’Infants.

http://entrades.montornes.cat
http://www.montornes.cat/infancia


Diumenge 20 de novembre

EL DOCUMENTAL DEL 25è ANIVERSARI DE LA PENYA ELS BARTOMEUS 

CINEMA: ALCARRÀS

18 h

18 h

Projecció de l’audiovisual de producció pròpia que explica el llegat de 25 anys de la 
penya verda de Montornès del Vallès; un repàs de part de la història local i popular 
de l’activisme cultural i festiu recent del municipi. 

Durada: 90 min.
 Sala Multimèdia (1r pis), Can Saurina.

Org. Penya Els Bartomeus.

Projecció de l’aplaudit film de Carla Simón, premiat amb l’Ós d’Or en 
la darrera Berlinale i actual proposta de l’Academia de Cine per optar 
al proper Òscar a la millor pel·lícula internacional. 
El film entra a les entranyes dels Solé, una família que ha cultivat 
durant vuitanta anys una gran extensió de camps de presseguers  
d’Alcarràs, una petita localitat rural de la plana lleidatana.  
La mort del propietari de les terres precipita la voluntat  
del seu hereu de vendre-les i deixa entreveure la vulnerabilitat  
del sector agrari i la vida rural en extinció que l’embolcalla. 

No recomanada per a menors de 12 anys.
Durada: 120 min.
Entrades (de 3 a 4,50 €) a http://entrades.montornes.cat, al Casal  

de Cultura (pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla.
 Espai Cultural Montbarri.

Org. Departament de Cultura.

CONCERT: AMPARO SÁNCHEZ CANTA “HERMANA Y CANTAORA”
20.30 h

Biblioteca de Montornès del Vallès.
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.

Amparo Sánchez, coneguda líder del mític grup Amparanoia, és una activista musical 
lligada a la denúncia i la lluita pels drets humans, especialment els de les dones.
A “Hermana i cantaora” aposta per un concert acústic. Ofereix un repertori que uneix  
els seus darrers treballs en una recepta d’empoderament i sororitat, que trena amb  
la seva història com a supervivent de  la violència masclista.  

Durada: 75 - 90 min.
 Entrades (de 7,50 a 20 €) a http://entrades.montornes.cat, al Casal 

de Cultura (pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla.
Taller simultani gratuït a mode de servei d’acollida 

per a infants de 3 a 12 anys, per afavorir la conciliació familiar.
 Teatre Margarida Xirgu.

Org. Departaments de Cultura i d’Igualtat.

FESTIVITAT DE SANTA CECÍLIA 
12 h

Celebrem la festa de la patrona 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 sorpreses. 

Accés lliure per ordre d’arribada fins a completar aforament. 
Durada: 60 min.
Teatre Margarida Xirgu.

Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès amb la 
col·laboració de la seva AMPA.

Dimarts 22 de novembre
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Amb la col·laboració de l’alumnat de 4t d'ESO de l’Institut Vinyes Velles, dins del 
projecte d’Aprenentatge Servei (ApS).

Cal reservar plaça prèviament a: https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/
 Soterrani del Teatre Margarida Xirgu (accés per la rambla de Sant Sadurní).  

Org. Banc de Sang i Teixits, amb el suport del Departament de Salut Pública. 

Divendres 25 de novembre
18 h

CONFERÈNCIA: “EL LLIBRE DELS MORTS DELS ANTICS EGIPCIS, L’ETERN VIATGE 
DE L’ÀNIMA CAP EL MÉS ENLLÀ”
A càrrec d’Emma González Gil, doctora en Egiptologia.
Els antics egipcis creien fermament que després de la mort els esperava una vida 
infinita al més-enllà. Però en el decurs del llarg camí que separava la terra del cel es 
trobaven perills de tota mena que calia combatre amb conjurs màgics que apareixen 
als “Llibres dels Morts”. Els descobrirem!

Durada: 60 min.
   Entrades gratuïtes a http://entrades.montornes.cat o anticipadament 
a la mateixa biblioteca.

http://entrades.montornes.cat
http://entrades.montornes.cat
https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/


Dissabte 26 de novembre
8.30 h

PUJADA FAMILIAR AL CASTELL
Pujada al Castell de Sant Miquel en grups, i amb dinàmiques durant el trajecte. 
En acabar, hi haurà esmorzar per a tothom.

Cal dur roba còmoda i aigua. 
  Aviseu a esplaipanda@gmail.com abans del dia 25, si teniu requisits alimentaris 
severs (sense gluten, halal, vegans, sense lactosa...) a tenir en compte! 

Plaça de Joaquim Mir (davant del Centre Infantil Pintor Mir).
Org. Esplai Panda.

9 h
CAMPIONAT DE BITLLES I PETANCA

 Inscripcions a partir del 2 de novembre.
  Pati de Can Xerracan.
Org. Casal de Gent Gran de Montornès Centre.

9 h
OPEN DE TENNIS SANT SADURNÍ

 Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes.
Org. Club Tennis Montornès.

10 h
XXV MILLA URBANA

 Punt de sortida i arribada: pistes d’Atletisme Municipals Les Vernedes.
Org. Club Atletisme Montornès.

17.30 h
EL SANT CORREFOC
Recorregut sense foc. A partir de les 17.30 h: pl. de Pau Picasso, c. Major, c. de 
Jacint Verdaguer, c. de Jaume Balmes, pl. de la Font. 
Recorregut amb foc. A partir de les 18 h: pl. de la Font, c. de Jaume Balmes i pl. de 
Joan Miró. 

 Des de la pl. de Pau Picasso fins a la pl. de Joan Miró.
Org. Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès.

PARTICIPA EN EL CORREFOC AMB SEGURETAT
El correfoc és un acte participatiu que convida a saltar i ballar sota les espurnes dels 
diables, acompanyant-los. Això sí, cal respectar aquestes mesures:
- Vestiu-vos convenientment per participar en el 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 ni quan està ja apagada. 
- No aporteu material pirotècnic propi, més enllà del que ja disposa la colla de diables. 

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



GUATEQUE “QUE NOS QUITEN LO BAILAO”
A partir de les 22 h

Sessió de discjòquei per ballar bona música dels anys 60, 70 i 80, 
i donar-ho tot com si fos la nit de divendres de Festa Major! 

Activitat adreçada a majors de 18 anys. 
Fins a les 2.30 h de la matinada. 
Entrada gratuïta sense reserva prèvia. 

Accés per ordre d’arribada fins a completar aforament. 
Servei de barra a preus populars. 

  Servei de guarda-roba. 
 Porta el teu got reutilitzable de plàstic!
Soterrani del Teatre Margarida Xirgu (accés per la rambla de Sant Sadurní).

Org. Associació Fotogràfica de Montornès del Vallès amb el suport del departament de Festes.

Diumenge 27 de novembre
 9 h

OPEN DE TENNIS SANT SADURNÍ
 Pistes de Tennis Municipals Les Vernedes.

Org. Club Tennis Montornès.

 9 h
PRESENTACIÓ OFICIAL DELS EQUIPS DELS CLUBS BÀSQUET VILA MONTORNÈS
9 h Inici partits federats.
15.30 h Partit exhibició dels equips SPECIALS A i B.
16.30 h Presentació oficial dels equips del Club Bàsquet Vila Montornès.
17.30 h Exhibició DUNKERS.
18.30 h Partit federat de l’equip Sub-21 Masculí.

 Pavelló Poliesportiu Municipal Les Vernedes.
Org. Club Bàsquet Vila de Montornès.

Dissabte 26 de novembre

PRESENTACIÓ DEL CLUB PATÍ MONTORNÈS
18 h

Exhibicions de les patinadores i patinadors del Club. 
 Carpa Polivalent Municipal El Sorralet.

Org. Club Patí Montornès.

Diumenge 27 de novembre
9.30 h

RAL·LI FOTOGRÀFIC DE SANT SADURNÍ
 Inscripcions a partir de les 9.30 h a la plaça de la Joventut. Inici de l’activitat: 10 h. Places 

limitades. Inclou esmorzar de franc per bescanviar mentre duri el ral·li.
Per participar-hi cal triar tres temes d’una llista proposada, i se n’hi afegirà un de sorpresa! 
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.

 3 premis per tema consistents en una targeta moneder de la Unió de Botiguers de 
Montornès valorada en 100 € per gastar a qualsevol dels comerços i serveis del poble 
adherits a aquesta campanya de promoció.
Consulteu les bases íntegres a www.montornes.cat.

 Plaça de la Joventut.
Org. Departament de Cultura amb el suport de l’Associació Fotogràfica de Montornès del Vallès. 

10 h 
EXHIBICIÓ DE KARATE

 Carpa Polivalent El Sorralet.
Org. Club Karate Montornès.

A partir de les 11 h
CERCAVILA DE SANT SADURNÍ
En acabar, balls de lluïment i bateig dels petits diables i diablesses. 
Amb la participació del Bou de Montornès del Vallès. 

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

Des de la plaça de Joaquim Mir fins a la plaça de Pau Picasso.
Org. Colla de Geganters de Montornès, Ball de Diables i Drac  
de Montornès i Centre d’Estudis de Montornès del Vallès.

Exposició del ral·li fotogràfic de Sant Sadurní 2022
Dimecres, dijous i divendres entre el 17 i el 30 de desembre, de 18 a 21 h.  
Sala d’exposicions de Can Saurina. 
Entrega de premis i inauguració: 17 de desembre a les 18 h.

http://entrades.montornes.cat


Diumenge 27 de novembre

XXV PAELLA POPULAR DE SANT SADURNÍ
14 h 

Dinar de germanor a la plaça. 
Cada tiquet inclou una ració de paella, beguda i postres. 

Venda anticipada de tiquets (7 €) a Frutos Secos Ike, Pollería Angelita, 
El Gato con botas, La Gourmet-Teca, La tienda de Juani, Peixateria Rafa i Sònia.  

 Tota la vaixella serà compostable. Llenceu-la, conjuntament amb les restes de 
menjar, al contenidor marró!

 Plaça de Pau Picasso.
Org. Unió de Botiguers de Montornès del Vallès.

18 h
TEATRE: PEP PLAZA presenta “ARA MÉS!”
El polifacètic actor i humorista converteix el seu món de personatges en un fil 
teatral que comença i… no se sap ben bé on acaba. Amb ells, encarna un munt 
d’històries encadenades i desencadenades dalt de l’escenari on l’acompanya 
el pianista Nito Figueras. 

Per a tots els públics.
Durada: 90 min, aprox.
Entrades (de 7,50 a 20 €) a entrades.montornes.cat, 

al Casal de Cultura (pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla.
  Taller simultani gratuït a mode de servei d’acollida per a infants de 3 a 12 anys, 
per afavorir la conciliació familiar.

 Teatre Margarida Xirgu.
Org. Departament de Cultura.

Dimarts 29 de novembre

CAMPIONAT D’ESCACS 

BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE GIRONA

CONCERT FAMILIAR: 2PRINCESESBARBUDES presenta “LA BONA VIDA”

11 h 

11 h

17 h

Modalitat simultànies.   
 Plaça de Pau Picasso.

Org. Club d'Escacs Montornès.

Durada: 70 min
 Plaça de Joan Miró. 

Org. Departament de Cultura.

Cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de joguina. 
8.000 anys aC, queden molt lluny els temps en què l’ésser humà era 
caçador-recol·lector i uns nous costums comencen a estendre’s per tot el món. 
Tot? No! Hi ha una petita comunitat que es resisteix al progrés del neolític i defensa 
la bona vida del paleolític. Les 2princesesbarbudes (Helena Casas, Marc Marcé, 
Marc Poch i Toni Vilaprinyó) es posen dins la pell dels primers humans i humanes 
per explicar-nos la seva vida i costums.

Recomanat per a majors de 5 anys.
Durada: 50 min, aprox.

 Reserva gratuïta de butaques numerades, a entrades.montornes.cat i, si en queden, 
mitja hora abans a la taquilla. 

 Teatre Margarida Xirgu.
Org. Departament de Cultura.

http://entrades.montornes.cat


Dimecres 30 de novembre

CONTES: “ÀLBUMS QUE INSPIREN”
A les 17 h i a les 18.30 h

A càrrec de Sara Sareta. 
El Nadal és a tocar i aquest serà el dia d’engalanar la biblioteca, amb una sessió 
de contes per inspirar-nos i un taller per posar boniques les sales.
A les 17 h sessió familiar per a infants més grans de 2 anys.
A les 18.30 h sessió per a adults.

Cal dur roba a prova de pintura 
Durada: 60 min.
 Entrades gratuïtes a entrades.montornes.cat o a anticipadament 

a la mateixa biblioteca.

 Biblioteca de Montornès del Vallès. 
Org. Biblioteca de Montornès del Vallès.

Dimarts 6 de desembre
9 h

TORNEIG SANT SADURNÍ DE PETANCA
 Pistes municipals de petanca.

Org. Club Petanca Sant Sadurní.

Dijous 8 de desembre
9 h

TORNEIG SOCIAL DE PETANCA
 Pistes municipals de petanca.

Org. Club Petanca Sant Sadurní.

Divendres 9 de desembre
19 h

CONCERT AMB LA CORAL LA LIRA 
Interpretació de peces del compositor Francesc Vila 
i Ginferrer, amb motiu del centenari del seu naixement. 
El concert també lluirà amb un grapat de nadales, 
ara que s’acosten les festes.

 Església de Sant Sadurní.
Org. Societat Coral la Lira.

Dimarts 29 de novembre
A partir de les 18.30 h

APLEC DE SANT SADURNÍ
Cercavila de cultura popular i tradicional en honor al nostre patró, amb concert tradi-
cional final amb els músics del Bou de Montornès.

 Des de la plaça de Joan Miró. 
Org. Centre d’Estudis de Montornès del Vallès i altres entitats convidades. 

http://entrades.montornes.cat


Divendres 16 de desembre

TEATRE: L’ORENETA
20.30 h

De Guillem Clua, amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz.
Obra inspirada directament en l’atac terrorista LGTBIfobic al bar Pulse d’Orlando  
(EUA) al juny de 2016.
Una professora de cant rep a casa seva un home jove que vol millorar la seva tècnica  
vocal per cantar al memorial de la seva difunta mare. Concretament, volt interpretar  
un tema, L’oreneta, que té un significat especial per als dos personatges, que aniran  
desgranant detalls del seu passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista 
que va patir la ciutat l’any anterior.

Espectacle recomanat per a majors de 14 anys. 
Durada: 85 min.
Entrades (de 9 a 24 €) a http://entrades.montornes.cat, al Casal de Cultura 

(pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla.
 Taller simultani gratuït a mode de servei d’acollida per a infants 

de 3 a 12 anys, per afavorir la conciliació familiar.
Teatre Margarida Xirgu.

Dissabte 17 de desembre
18 h

FESTIVAL D’HIVERN DE LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Mostra de danses i cant de diverses entitats i col·lectius de Montornès del Vallès.  
Cantada de nadales amb el cor de la Hermandad. 
En acabar, pica-pica per a totes les persones assistents. 
       Entrades gratuïtes i numerades a http://entrades.montornes.cat.
       Teatre Margarida Xirgu.
Org. Hermandad Nuestra Señora del Carmen

Diumenge 18 de desembre
8.30 h

TORNEIG DEL CIRCUIT CATALÀ DE FUTBOL TAULA
 Carpa Polivalent Municipal El Sorralet.

Org. Club Montornès Futbol Taula BFT.

10 h
TRAIL DELS REMENCES, EDICIÓ MIGUEL DE PEDRO
Competició trail al Castell de Sant Miquel.

 Recorregut: 11 km, 500 m de desnivell positiu. 
Més informació al 609185088 o bé a associacio@lleuremontornes.cat.

 Inscripcions: Escanegeu el codi QR.
  Punt de partida i arribada: plaça de Pau Picasso.
Org. Associació Excursionista Lleure Montornès.

18 h
CINEMA: LA VOLUNTARIA
Una pel·lícula catalana amb Carmen Machi com a protagonista.
La Marisa, una doctora recentment jubilada cansada de comparar-se  
amb les seves amigues, decideix viatjar a un camp de refugiats a Grècia on,  
aparentment, busquen gent com ella. Un cop allà es troba una realitat totalment 
diferent de la que esperava i comença a entendre que existeixen uns límits  
entre estimar i sentir-se útil.

Durada: 100 min.
 Entrades (de 3 a 4,50 €) a http://entrades.montornes.cat,  

al Casal de Cultura (pagament amb targeta) o mitja hora abans a la taquilla.
Espai Cultural Montbarri.

Org. Departament de Cultura.

http://entrades.montornes.cat
http://entrades.montornes.cat
http://entrades.montornes.cat


Moltes gràcies a totes les entitats 
i persones que, oferint-vos a farcir 
aquest programa, feu possible  
que aquest any tornem a gaudir  
de Sant Sadurní i de les festes  
de tardor de Montornès del Vallès




