


Rosa Alarcón
Regidora d’Horta-Guinardó

Veïnes i veïns de Montbau,

Del 29 de setembre al 9 d’octubre 
el barri tornarà a celebrar la Festa 
Major, que un any més esdevé un gran 
punt de trobada de la ciutadania i ens 
ofereix música, gastronomia, esport, 
oci, cultura i solidaritat. Durant els 
propers dies podreu gaudir de més 
d’una trentena d’activitats per a tots 
els públics i per a tots els gustos.

Desitgem que gaudiu plegats 
d’aquesta festa que no seria possible 
sense l’esforç de les persones, la 
comissió de festes, les entitats i les 
associacions que l’organitzen. Aprofito 
l’oportunitat que m’ofereix la Festa 
Major per felicitar-vos per la feina 
que porteu a terme i encoratjar-vos 
perquè continueu treballant per seguir 
fent créixer socialment el barri de 
Montbau.

Són dies de celebracions i participació 
veïnal. Us animo a gaudir-ne i a omplir 
el barri d’alegria i convivència.

Visca la Festa Major!

Dijous, 29 de setembre 
18 h Presentació del llibre: “Coral 
Sant Jeroni, 50 anys de música i 
cant coral a Montbau”
Sala Polivalent, carrer Domènech  
i Montaner, 3 
Acte patrocinat i organitzat per la 
Coral Sant Jeroni de Montbau.

18:30 h Existeix una filosofia del 
crim? FESTIVAL LITERATURA EN 
TRÀNSIT  
L’escriptor canari Alexis Ravelo, 
autor de títols com Si no hubiera 
mañana (Alrevés, 2021) i Los nombres 
prestados (Siruela, 2022, Premio 
Novela Café de Gijón), visita Barcelona 
per parlar de la seva trajectòria 
dins del gènere de la novel·la negra 
i, també, de la seva formació en 
Filosofia Pura, i dels vincles que ha 
anat teixint entre escriptura, narrativa 
i pensament.
Presenta: Ilya Pérdigo.
Biblioteca Montbau-Albert Pérez 
Baró, carrer de l’Arquitectura, 8 
Aforament limitat.
Acte patrocinat i organitzat per la 
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.

20 h Altres escenaris de la paraula. 
Cristobitas. FESTIVAL LITERATURA 
EN TRÀNSIT
«Cristobitas» és el nom pel qual 
es coneixen les titelles de guant 
a Andalusia. Amb aquest títol, 
Títeres desde abajo presenta un 
format versàtil en què tenen cabuda 
diferents propostes: peces breus que 
van sorgint pels camins, fragments 
d’altres obres de la companyia, 
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clàssics dels grans mestres titellaires 
i col·laboracions d’altres artistes. 
Un espectacle promiscu, de carrer i 
popular, on la improvisació és també 
protagonista. 
Pla de Montbau, part baixa
Aforament limitat.
Acte patrocinat i organitzat per la 
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.

 Divendres, 30 de setembre 
19 h Gran concert de la Banda  
Municipal de Barcelona 
Pla de Montbau, part alta
Acte organitzat per l’AEEF.

20 h Missa solemne en honor a 
Sant Jeroni, patró de Montbau
Església Parroquial Sant Jeroni 
Acte patrocinat per la Parròquia i  
l’Associació de Veïns de Montbau.
Col·labora la Coral Sant Jeroni de 
Montbau.

21 h Pregó de la Festa Major  
a càrrec de les JAM (Joventuts  
Alternatives de Montbau)
Pla de Montbau, part baixa
Acte organitzat i patrocinat per 
l’Associació de Veïns de Montbau.
Col·laboren les JAM (Joventuts 
Alternatives de Montbau).

21.30 h Correfoc infantil i adult
Correfoc infanti i adult a càrrec de 
la COLLA DIABLES DE MONTBAU  
Itinerant: correfoc infantil del Pla a 
Plaça Mossèn Ferran i correfoc adult, 
de Plaça Mossèn Ferran al Pla
Acte organitzat i patrocinat pels 
Diables de Montbau.

22 h Nit de Rap i Pd’s (punxa discs)
Tornen les festes joves i alternatives 
de Montbau amb LB Kids i pd’s de la 
casa!
Jardins de Poesia
Hi haurà servei de bar.
Acte organitzat i patrocinat per la JAM 
(Joventuts Alternatives de Montbau).

 Dissabte, 1 d’octubre 
11 h Espai aigua 
Pla de Montbau, part alta
Vols construir i fer navegar un vaixell? 
Jugar amb tauletes interactives i 
passar-te tots els nivells del cicle de 
l’aigua? O transportar aigua sense 
perdre’n ni una gota? 
Aigües de Barcelona et porta un munt 
de jocs a la festa d’Aigües. 
Edat: entre 3 i 12 anys (aforament 
limitat). 
Lliurament d’obsequi per endur a cada 
infant. 
Normativa sanitària del moment. 
Acte organitzat per Aigües de 
Barcelona. 
Acte patrocinat per l’Associació de 
Veïns de Montbau.  

11 h 12a Trobada de puntaires de 
Montbau
Pla de Montbau, part baixa o sota 
porxos en cas de pluja
Normativa sanitària del moment. 
Acte patrocinat per l’AEEF. 
Col·laboren: Casa Gutterman

13 h Demostració de Bollywood 
a càrrec de l’Acadèmia Dancing 
Ganesh
Pla de Montbau, part baixa
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Acte organitzat per l’Associació 
de Veïns de Montbau. Col·labora 
l’Acadèmia Dancing Ganesh i DJ 
Resident Robert

16 h Soundsystem a Montbau
La JAM organitza una festa 
Soundsystem amb Kapara Sound, una 
tarda i nit on els ritmes jamaicans i 
electrònics seran els protagonistes!
Horari fins les 2.30 h del dia 2/10.
Servei de Bar.
Jardins de Poesia
Acte organitzat i patrocinat per la JAM 
(Joventuts Alternatives de Montbau).

17 h Espectacle de música infantil 
a càrrec de la Companyia Vivim  
del Cuentu
Sala Polivalent, carrer Domènech  
i Montaner, 3
Edat: entre 3 i 12 anys (aforament 
limitat).
Acte patrocinat per l’AEEF.  

18 h Xocolatada infantil 
Sala Polivalent, carrer Domènech  
i Montaner, 3
Prioritària per nenes i nens, després, 
gent gran i la resta, entre tothom que 
vulgui (aforament limitat).
Acte patrocinat per l’AEEF.

18 h III Mostra de teatre fòrum de 
la dona a càrrec de la companyia 
Dones Montbau Teatre.
Presentarà tres peces de teatre-fòrum 
amb diverses temàtiques que han 
sorgit de les problemàtiques socials 
que vivim com a dones en aquesta 
societat, des d’una mirada feminista, 
intercultural, intergeneracional i 

interseccional. Volem compartir 
aquestes problemàtiques per generar 
una reflexió i debat posterior cercant 
possibles solucions en comunitat. 
Només faltes tu! 
Local Social de Montbau,  
Roig i Solé, 31 
Entrada lliure. Aforament limitat 
Un cop començada la representació 
NO es permetrà l’entrada a la Sala. 
Acte organitzat per la Companyia 
Dones Montbau Teatre.
Col·labora l’AVVM.

20 h Botifarrada popular + concert 
Tribut Fito y los Fitipaldis
Pla de Montbau, part baixa
Servei de Bar. Porta el teu got. Si no en 
tens, et vendrem el got a benefici dels 
Xuklis.
Acte organitzat i patrocinat pels 
Diables de Montbau.
Col·labora el DJ Resident Robert.

 Diumenge, 2 d’octubre 
10.30 h Matí d’entremesos:
Pla de Montbau, part baixa
11 h Gralles i els gegants Justina, 
Cebrià, Aniol i Roger el bomber. 
11 h Actuació dels Falconers de 
Castellcir.
11 h Esbart dansaire Gaudí de la 
Sagrada Família. 
12 h Audició i ballada de sardanes 
amb la COBLA LA NOVA DEL VALLÈS.
Acte patrocinat per l’AEEF.

14 h Gran Paella Popular 
amenitzada pel DJ resident Robert
 Jardins del carrer Poesia
Preu de la ració de paella 7 €.
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ALTIMA subvenciona 4 €.
Preu a pagar per comensal: 3 € (inclou 
ració arròs,  plat, coberts, tovallons, 
pa).
Servei de bar.
Cal comprar els tiquets per la paella 
a la seu de l’Associació de Veïns de 
Montbau, Roig i Solé, 31 - laborables 
del 27 al 30 de setembre, d’11 a 13 h i 
de 16 a 19.
Acte organitzat per l’Associació de 
Veïns de Montbau. 
Acte patrocinat per ALTIMA. 

18 h Concert de la Coral 50 
Aniversari
Església Parroquial Sant Jeroni 
Acte organitzat per la Coral Sant 
Jeroni.

 Dimecres, 5 d’octubre 
21 h Degustació de formatges  
i vins del món de Festa Major
Restaurant Ginesta, Harmonia, 2
Places limitades. Preu degustació: 30 
euros
Reserves al mateix restaurant o 
al telèfon 93 428 25 78 (Sr. Ramon 
Marcó).
Acte organitzat pel Restaurant 
Ginesta i Les delícies d’en Tallada 
(David Tallada).

 Dijous, 6 d’octubre 
17.30 h Berenar pels Avis amb 
música en directe del Nico o 
l’Emilio
Locals Social de Montbau,  
Roig i Solé, 31 
Aforament limitat per la situació 

sanitària (màxim 100 pax). 
Normativa sanitària del moment. 
Punt informatiu del projecte RADARS. 
Acte organitzat i patrocinat per 
l’Associació de Veïns de Montbau. 
(Inscripció prèvia a la seu de 
l’Associació de Veïns de Montbau, 
Roig i Solé, 31 -laborables del 27 de 
setembre al 3 d’octubre, d’11 a 13 h i 
de 16 a 19). 

 Divendres, 7 d’octubre 
17.30 h Shhh! 3 contes d’en Chris 
Haughton. El racó dels pares. 
Primeres passes.
Activitat per a nens i nenes de 6 
mesos a 3 anys.
Els colors vius, les formes netes, 
les històries senzilles i enginyoses 
i els personatges entranyables són 
característiques del treball d’en Chris 
Haughton. Gaudirem de tres
dels seus títols: 
Shhh! Tenim un pla: tres caçadors 
maldestres sortiran mal parats; 
Bonanit a tothom: una petita osa que 
no vol anar a dormir i; 
Oh no Lucas!: un simpàtic gos que vol 
ser bo, però no se’n surt.
Tres capses de cartró pintades 
amb colors de la paleta d’en Chris, 
faran de suport, joc de construcció i 
instruments de percussió.
A càrrec de Martha Escudero.
Biblioteca Montbau-Albert Pérez 
Baró, carrer de l’Arquitectura, 8 
Inscripció prèvia a  
b.barcelona.m@diba.cat 
Aforament limitat.
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Acte patrocinat i organitzat per la 
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.

18:30 h Homenatge musical en 
record dels absents per la Covid 19
Cor Voilà. Institut del Teatre de 
Barcelona. Taquilla inversa
Sala Polivalent, carrer Domènech  
i Montaner, 3
Acte patrocinat per l’AEEF.

19 h  Sortida nocturna - 
Nit de la recerca
Amb motiu de la nit europea de la 
Recerca, Montbau Punt Científic 
torna al barri!  Uneix-te a la sortida 
nocturna per Collserola. Detectarem 
les espècies i éssers més particulars 
del barri.
Punt de trobada: pati de Sala 
Polivalent (carrer Domènech i 
Montaner,3)
Aforament limitat.
Acte patrocinat per Montbau Punt 
Científic i entitats del barri.

22 h Actuació musical del grup  
BIG BAND DE MONTBAU 
Amb els seus temes de swing en 
directe per escoltar i ballar. 
Pla de Montbau, part baixa
Acte organitzat per l’Associació Big 
Band de Montbau.
Col·labora la Sala Polivalent de 
Montbau.

 Dissabte, 8  d’octubre 
11 h Jocs tradicionals de fusta 
AVVM
Pla de Montbau part alta
Edat: entre 3 i 12 anys.

Acte organitzat per l’Associació de 
Veïns de Montbau. 

15.45 h Competicions de tennis  
de taula (ping pong)
Categories: Infantil (fins els 14 anys)  
i adults a partir de 15 anys. 
Sala Polivalent, carrer Domènech 
i Montaner, 3
Acte patrocinat i organitzat per 
l’Associació de Veïns de Montbau.

18 h 10è aniversari de 
Rockpelsxuklis 
Actuació de:

19 h. Robert DJ.  
20 h. Blutax 
21.15 h Arma-T 
22.30 h Lujuria
23.45 h Blackøwl 

Concerts gratuïts.
Aforament limitat.
Pla de Montbau, part baixa 
Servei de Bar pro-AFANOC.
Acte organitzat per l’AFANOC 
(Associació de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalunya).
Els grups actuen desinteressadament 
pro-AFANOC.
Col·labora: AVVM , hotel Alimara, 
Barrena, Creu Roja, Ajuntament de 
Barcelona, Biblioteques de Barcelona, 
Caprabo, Consum, Transgourmet, 
Forners i pastissers Puig, TMB, 
Diputació de Barcelona, Estrella, 
Germans Homs, Rock’N Shots, Set 
Up Backline Barcelona, Rock FM, SP4 
Seguretat, La Rulot, Coca Cola...

18.30 h Grup de teatre de Montbau
Obra: “Hostal Consol”: La tranquil·litat 
d’un hostal d’un petit poble es trenca 
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per l’arribada d’un hoste i les seves 
conseqüències.
Locals Social de Montbau,  
Roig i Solé, 31
Acte organitzat pel Grup de Teatre de 
Montbau.

 Diumenge, 9 d’octubre 
12 h Gran batalla de merengues 
per a tothom
Plaça Mossèn Ferran Palau
Acte patrocinat per la Pastisseria 
Arregui.
Acte organitzat per l’Associació de 
Veïns de Montbau.

13 h Canó d’escuma
Plaça Mossèn Ferran
Acte organitzat i patrocinat per 
l’Associació de Veïns de Montbau. 

19 h Concert d’Havaneres pel grup 
Crema Catalana
Pla de Montbau, part baixa
Important: Els tiquets per al cremat, 
la coca i la xocolata es repartiran al 
concert d’Havaneres entre el públic 
assistent.
Acte organitzat i patrocinat per 
l’Associació de Veïns de Montbau.

20.15 h Cremat amb rom, coca  
i xocolata.
Plaça Mossèn Ferran
Important: Els tiquets per al cremat, 
la coca i la xocolata es repartiran al 
concert
d’Havaneres entre el públic assistent.
Amenitzat musicalment per el nostre 
DJ Resident Robert. 
Acte organitzat i patrocinat per 

l’Associació de Veïns de Montbau.
Col·laboren: AVVM, Pastisseria 
Arregui, Ron Pujol. 

21 h Espectacle pirotècnic terrestre 
estàtic de cloenda de Festa Major 
(foc fred)
Plaça Mossèn Ferran
Amenitzat musicalment per el nostre 
DJ Resident Robert. 
Col·laboren els Diables de Montbau.
Acte patrocinat per l’Associació de 
Veïns de Montbau.

 FI DE FESTA 

 Dissabte, 15 d’octubre 
10 h Correllengua Matí i vespre
Des de les 10 del matí amb Noé Ribas, 
Paraulògic a la plaça, Festa de cultura 
tradicional catalana, arribada de la 
flama per la llengua, concert... 
Pla de Montbau, part alta
Actes organitzats per CAL, Omnium 
Cultural, Biblioteca Popular, Diables 
de Montbau, Big Band de Montbau, 
AEEF de Montbau.

18 h Concert KM 0
Taquilla inversa
Sala Polivalent, carrer Domènech  
i Montaner, 3
Acte patrocinat per l’AEEF.
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Organitzen:

www.veinsmontbau.org

Hi col·laboren:

Les Delícies d’en Tallada, Sala Polivalent de Montbau, Colla Gegantera 
de Montbau, Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró, Casal Parroquial 
de Montbau, Coral Sant Jeroni, Ermitans de Sant Cebrià, Pastisseria 

Arregui, Forners i pastissers Puig, DJ Resident Robert, Restaurant 
Ginesta i Àltima Serveis Funeraris

Les entitats organitzadores es reserven el dret a modificar les 
activitats en funció del nombre d’inscripcions i les condicions 

meteorològiques, tant quant als esports com a d’altres activitats 
i tant quant als dies, horaris i com a les ubicacions.


