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Teo Romero Hernández
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Comença el mes de juliol i arriba un dels cicles d'activitats més esperades pels montbuiencs i montbuienques: la Setmana de la Joventut. Es
tracta d'un seguit d'activitats estiuenques, realitzades a l'aire lliure, i on
els nostres joves, els nostres ciutadans de futur poden gaudir i tenir
grans moments d'oci aprofitant la finalització del curs acadèmic.
A Montbui continuem treballant amb els joves. Des de MontJove, amb
la col·laboració de Fundesplai, s'estan implementant accions i programes per canalitzar totes les seves inquietuts. Volem potenciar el paper
associació dels nostres joves i també que puguin gaudir dels diferents
serveis d'informació, formació i entreteniment. MontJove ha de ser
l'epicentre de la vida associativa dels nostres joves, el futur de Montbui.
En aquesta edició la piscina d'estiu torna a acollir la majoria de
propostes, totes elles refrescants i a l'aire lliure. A Montbui treballem
per aprofitar al màxim els espais de lleure que ens ofereix l'estiu,
especialment la nostra piscina, una de les millors de la comarca, i
també el Passeig Catalunya.
Que tingueu una bona i participada Setmana de la Joventut !

Abel Fanega
Regidor de Joventut

Ja tenim a punt una nova edició de la Setmana de la Joventut, el
programa refrescant d'aquest mes de juliol a Montbui.
Del programa d'enguany sobresurten tres activitats. D'entrada, el
dissabte 1 de juliol s'organitzarà el IV “Downhill” La Tossa, competició espectacular i que enguany es complementa amb una tarda
musical i un concert. Un format nou, que promet garantir més de
quatre hores de diversió a tothom.
També sobresurt la sortida a “Humor Amarillo”, que es farà el 15 de
juliol a l'”Aquadiver” de Sitges. Sens dubte una activitat que farà les
delícies dels més joves, amb propostes divertides i refrescants, i on el
bon humor i l'emoció de superar les proves no hi faltarà.
Hi haurà molt cinema a la fresca, esport, balls a la piscina, acampada,
proves d'obstacles, la solidaritat del “Mulla't per l'esclerosi múltiple”
i, per cloure, el 21 de juliol es farà una trobada “holi” i una posterior
festa musical amb les actuacions de “La Tribu Show” i “Romántico
Latino”. Festa en estat pur per a totes i tots.
Gaudim plegats d'aquest Setmana de la Joventut, que només amb la
vostra participació serà un èxit !

dissabte
1 de juliol

IV Downhill

i gran festa/concert a La Tossa
Vine a viure la baixada de tricicles de derrapatge « drift trike ».
Enguany, per primer cop, prova puntuable per al
Campionat « Inercia » cronometrat.
Activitat amenitzada per DJ. En cloure el Downhill,
concert musical a càrrec de Carlos Gómez
Inscripció activitat: de 15 a 16 h.
Preu 6 €. Inclou entrepà, beguda i obsequi.
Lloc del Downhill: Carretera d’accès a La Tossa de Montbui
Horari de l’activitat: De 16 a 20
Lloc del Concert: Cim La Tossa de Montbui
Horari inici del concert: 20 hores
Hi haurà servei de barra a l’exterior.

dimarts
4 de juliol
Bany a la fresca i cinema familiar
De 21 a 22 hores: bany a la fresca a la piscina d’estiu
A continuació, projecció de la pel·lícula "Pesadillas", a la fresca.
Lloc: Piscina d’estiu
Hora: 22.00
Hi haurà servei de bar

divendres
7 de juliol
Acampada jove
a la piscina d’estiu
Viu una nit diferent, de bivac, a la piscina d’estiu.
Tiquets a 3 euros: Inclou sopar, acampada nocturna a la piscina,
bany nocturn, esmorzar i activitats diverses
Venda d’entrades anticipades fins el 5 de juliol a Mont-Jove
i a la piscina municipal d’estiu.
Lloc: Piscina d’estiu
Hora d’inici: 22.30 h
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diumenge
9 de juliol
Circuit d’obstacles
Supera totes les proves amb intel·ligència i habilitat.
Lloc: Parc Central (al costat de l’Ajuntament)
Hora: 11.00 h

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Vine a la piscina d’estiu i neda per una bona causa.
Vine disfressat i guanya entrades per a Mont-Àgora Cinemes
Participa del dinar solidari: empedrat de cigrons, pollastre a l’ast
i postre: 7 euros.
Per cada entrada, l’empresa Bàsic Ona Natació lliurarà un euro solidari.
També hi haurà una paradeta de l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia
(AEMA).
Hi donen suport: Ajuntament de Montbui, Comissió de Festes, AEMA;
Bàsic Ona Natació, Acustic Anoia i Precuinats Torres.
Horari d’inici: 11.00 h.

dilluns
10 de juliol
Ball “Masterclass” a la fresca
A càrrec d’Eva Copoví
Vine a tonificar el cos amb una activitat saludable
Lloc: Piscina d’estiu
Hora: 18.00

Cinema juvenil a la fresca
Projecció en pantalla gran de la pel·lícula
"Es por tu bien"
per als més joves, a la fresca.
Lloc: Passeig Catalunya

dimecres
12 de juliol
Cinema de terror a la fresca
Projecció de la pel·lícula de terror “No respires”,
en pantalla gran.
Lloc: Passeig Catalunya
Hora: 22.00

dissabte
15 de juliol
Sortida «Humor Amarillo»
a Sitges

Vine a participar a l’activitat més divertida i esbojarrada de l’estiu.
Supera proves inverosímils i gaudeix de la màxima .
Preu de l’activitat: 20 euros (dues hores i mitja de durada). Inclou també
entrepà, assortit de saladets (patates de bossa, cheetos, etc), un suc per
persona, llaminadures i les activitats que es vulguin realitzar.
Inscripcions a Mont-Jove, fins el dimecres 12 de juliol.
Sortida cap a Sitges, a les 8 del matí, en autocar,
des de la Rotonda del Bou.
Arribada a Montbui a les 15.00 hores aprox.
Autocar gratuït que posa la regidoria de Joventut.

dilluns
17 de juliol
Ball “Masterclass” a la fresca
A càrrec d’Eva Copoví . Vine a tonificar el cos amb una activitat saludable
Lloc: Piscina d’estiu
Hora: 18.00

dimarts
18 de juliol
Bany a la fresca i cinema familiar
De 21 a 22 hores: bany a la fresca a la piscina d’estiu
A continuació, projecció d’una pel·lícula familiar
"Animales Fantásticos y donde encontrarlos", a la fresca.
Lloc: Piscina d’estiu
Hora: 22.00. Hi haurà servei de bar

dimecres
19 de juliol
Torneig Futbol Sorra
Vine a demostrar les teves habilitats futbolístiques sobre la sorra.
Lloc: Piscina d’Estiu
Inscripcions: 17.00
Hora d’inici: 18.00
També es podrà practicar tennis taula. S’habilitarà un espai perquè
tothom que ho desitgi pugui practicar aquest esport a la fresca, a la
mateixa piscina.

dijous
20 de juliol
Bany a la fresca i cinema d’acció
De 21 a 22 hores: bany a la fresca a la piscina d’estiu
A continuació, projecció de la pel·lícula “Tarzán”, a la fresca.
Lloc: Piscina d’estiu
Hora: 22.00
Hi haurà servei de bar

divendres
21 de juliol
“Holi Montbui Festival”
Viu la teva festa de colors, el teu moment «holi»,
a Montbui. "Bossa de colors gratis per als 100 primers participants".
Preu per a la resta de participants: 1 sobre 2 €/2 sobres 5 €
Hora: De 18 a 20.00 hores
Lloc: Descampat La Mercè -zona Mercadona-

Festa Final
«Montbui Festival:

La Tribu Show/Romántico Latino»
Actuació de tres dj’s nacionals, show confetti, animació, mascotes.
Música de “La Tribu Show” i actuació en directe de Romántico Latino.
“Photocall”, regals lluminosos i aquàtics.
Festa completament gratuïta.
Hora d’inici: 23.30 hores
Lloc: Descampat La Mercè -zona Mercadona-

