
MONTORNÈS DEL VALLÈS

2015 
MAIG
CULTURAL

AGENDA



Dimecres 6 de maig
9.30 a 
13.30 h  

Sessió informativa “La reforma fiscal 2015: 
Com afecta els autònoms i el petit 
empresariat?” A càrrec de Daniel Viader 
Martín (Programa ‘Aprèn a emprendre’). 
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions 
a la Biblioteca, a Promoció Econòmica o a 
l’Oficina del Barri a Montornès Nord.

Lloc: Biblioteca
Org. Promoció Econòmica, Oficina del Barri i 
Biblioteca de Montornès

Dimarts 5 maig

Taller d’escriptura creativa: “Què narrar i 
com narrar-ho”
Comencem a escalfar motors de cara a la 6a 
edició del Premi Font de Santa Caterina de 
microcontes... Anima’t a participar-hi! 
Activitat gratuïta, en què no es necessiten 
coneixements previs. A càrrec de Calaix de 
Cultura. Places limitades. Cal inscripció.

Lloc: Biblioteca
Org. Biblioteca de Montornès i Oficina de 
Català

Dimecres i divendres 6, 8, 13, 15, 
20 i 22 de maig 

18 h Parlem de llibres, amb el llibre Primavera, 
estiu, etc. de Marta Rojals
Tertúlia literària coordinada per Dolors 
Taulats  (si no aconsegueixes el llibre, a la 
Biblioteca te’l deixem).

Lloc: Biblioteca
Org. Biblioteca de Montornès

17 h Acte de difusió de l’espectacle 
La Remençada a Montornès Nord

Lloc: Escola Marinada
Org. AMPA Marinada i Associació 
La Remençada de Montornès. Col·labora 
l’Oficina del Barri

Dijous 7 de maig

17.30 h Festa de cloenda del Club de lectura infantil
Tertúlia conduïda per Yolanda Martínez. 
Activitat adreçada a nens i nenes d’entre 8 i 
12 anys. Cal inscripció. Grup reduït.

Lloc: Biblioteca
Org. Biblioteca de Montornès

Divendres 8 de maig

18 a 
20 h



Dissabte 9 de maig
10 a 
14 h 

Fem dissabte al Riu Mogent
Jornada de neteja de residus del riu 
Mogent. Més informació i inscripcions a 
www.montornes.cat

Punt de trobada: Casal de Cultura
Org.  l’Ajuntament de Montornès i l’Agència 
de Residus de Catalunya, i col·labora 
l’Associació Hàbitats

11.30 h Cançons per aprendre amb Dàmaris Gelabert
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’) 
Espectacle amb cançons per aprendre 
a adquirir hàbits, moviments, emocions i 
sentiments.

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Oficina del Barri 

Diumenge 10 de maig

Dimarts 12 de maig
Taller “Mentre ets a l’atur, treballa amb les idees”.
A càrrec de Maria Batet Rovirosa
(Programa ‘Aprén a emprendre’). Activitat 
gratuïta. Places limitades. Inscripcions a 
la Biblioteca, a Promoció Econòmica o a 
l’Oficina del Barri a Montornès Nord.

Lloc: Biblioteca
Org. Promoció Econòmica, Oficina del Barri i 
Biblioteca de Montornès

9 a 
14 h

Dia Mundial de la Fibromiàlgia i Síndrome 
de Fatiga Crònica
(Programació ‘Mes de la salut de les dones’) 
Activitats diverses prèvies i caminada a les 18 h.

Sortida i activitats als jardins de l’Ajuntament; 
recorregut pel camí fluvial del riu Mogent fins a 
la Font de Santa Caterina.
Org. Afibromon

16.30  h

18 h Montornès llegeix Francesc Garriga Barata
Lectura de poemes d’aquest autor desaparegut 
recentment a càrrec de voluntaris: alumnes 
dels cursos de català, participants en el 
Voluntariat per la llengua i membres del club de 
poesia de la biblioteca. També hi participen els 
alumnes de Fem els deures de Montornès 
Centre i Montornès Nord. Tot seguit, 
intervenció del poeta i escriptor Jordi Llavina 
que ens parlarà de Francesc Garriga.

Lloc: Parc dels Castanyers (en cas de pluja, sala 
d’actes de la Biblioteca)
Org. Biblioteca de Montornès i Oficina de 
Català. Col·labora Fem els deures

Dijous 14 de maig



10 a 
13 h 

Taller “Les claus per convertir una idea en 
negoci”. A càrrec de Joan Jubert Mangado
(Programa ’Aprèn a emprendre’)
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions 
a la Biblioteca, a Promoció Econòmica o a 
l’Oficina del Barri a Montornès Nord.

Lloc: Biblioteca
Org. Promoció Econòmica, Oficina del Barri i 
Biblioteca de Montornès

Dimarts 19 i dijous 21 de maig

20 h Cinema: Las mujeres de verdad tienen curvas
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’ i 
‘Mes de la salut de les dones’) 

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Dept. d’Igualtat

Divendres 22 de maig

“Flors”
Tirada fotogràfica de primavera

Lloc: Plaça del Poble
Org. Associació Fotogràfica Montornès
Col·labora Floristeria Guzmy

Dissabte 16 de maig
9 a 
13 h 

II Mostra de curtmetratges “Crispeta d’or”
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’)

Espai Cultural Montbarri
Org. Dept. de Joventut

18.30 h 

8a concentració de vehicles clàssics i mercat del 
recanvi

Diumenge 17 de maig

 
Inscripció i obertura del mercat del recanvi

Tour clàssic

I concurs de canvi de rodes

Entrega de premis

9 h 
 
11 h

12 h

13 h

Amb esmorzar popular i altres sorpreses!
Dins dels actes del 30 aniversari de la Penya Blaugrana.

A més, hi haurá un dinar popular al rest. Can Campa: 
pica-pica variat, botifarra amb mongetes i cansalada i 
postres diversos. Preu: 20 €. Places limitades.
Inscripcions per telèfon: 689176217 / 627803620 / 
620461790 o per correu electrònic: 
pbmontornesvalles@gmail.com

Org. Club de Clàssics de Montornès i Penya Blaugrana 

XIII Bicicletada del Besòs – Decabike. 
Informació i inscripcions gratuïtes a: 
www.besos.cat / www.ciclisme.cat 

Org. Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs. Col·labora l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès

10 a 
13 h 

Taller “Negociar per aconseguir un projecte 
empresarial viable”. A càrrec de Lourdes Pérez 
Retamero (Programa ‘Aprèn a emprendre’). 
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions 
a la Biblioteca, a Promoció Econòmica o a 
l’Oficina del Barri a Montornès Nord.

Lloc: Biblioteca
Org. Promoció Econòmica, Oficina del Barri i 
Biblioteca de Montornès

Dimarts 26 i dijous 28 de maig



18.30 h Fi de curs de l’Aula de Teatre: P.I.G.S. amb el 
grup Aprofundiment II
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’)

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre 

Dissabte 30 de maig

18 h 

Diumenge 31 de maig

Club de lectura fàcil amb el llibre L’anticlub, 
d’Àngel Burgas. 
Activitat adreçada a persones que coneixen 
poc el català i volen millorar-ne la comprensió 
lectora i l’expressió oral. A càrrec de Reyes 
Barragán, tècnica del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Podeu agafar el 
llibre en préstec a la Biblioteca.

Lloc: Biblioteca 
Org. Oficina de Català i Biblioteca de 
Montornès

Dijous 28 de maig
9.30 h 

Divendres 29 de maig
Caminada pels voltants de Montornès
 (Programació ‘Mes de la salut de les dones’) 

Sortida dels jardins de l’Ajuntament 
Org. Gent Gran

9.30 h 

Fi de curs de l’Aula de Teatre: La Joana 
silencis amb el grup Bàsic I i Misteris de 
Hollywood amb el grup Bàsic II A 
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’)

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre 

18.30 h 

Espectacle de final de curs de l’Escola 
Municipal de Dansa, a càrrec d’alumnes de 
dansa clàssica, creativa i contemporània. 
(Programació ‘Montbarri aixeca el teló’)

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre 

Exhibició de Gimnàstica dels Casals de 
Gent Gran. (Programació ‘Mes de la salut 
de les dones’)

Lloc: plaça de Pau Picasso
Org. Gent Gran

10 a 
11 h

II Cicle de Xerrades del PEC: “Joves i oci 
nocturn. Què podem fer per no patir quan 
surten de nit”.  
Ponent: Alba Castellví. 
Durant la xerrada hi haurà servei de 
monitoratge i berenar pels infants.

Lloc: Escola Palau d’Ametlla
Org. Dept. d’Educació
Col·labora la Diputació de Barcelona

18.30 a 
20.30 
h



EXPOSICIONS
Exposició Dones al descobert
Del 8 al 15 de maig a la Sala Riu Mogent del Casal de 
Cultura. De dl. a dv. de 16.30 a 20.30 h
Del 20 de maig al 3 de juny als Instituts Marta Mata i 
Vinyes Velles. Dins l’horari lectiu
Del 8 al 29 de juny a la Biblioteca de Montornès. Matins: 
dj. de 9.30 a 13 h i ds. de 10 a 13 h; tardes: de dl. a dv., de 
15 a 20.30 h

Org. Dept. de Joventut

Exposició de les obres presentades al 12è concurs de 
punts de llibre de Sant Jordi
Del dilluns 4 al dissabte 16 de maig
04/05 a 08/05, Centre Juvenil Satèl·lit. Dl. a dv. de 
15.30 a 20.30 h.
11/05 a 16/05, Biblioteca Municipal. Matins: dj. de 9.30 
a 13 h i ds. de 10 a 13 h; tardes: dl. a dv., de 15 a 20.30 h

Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni.

Exposició: Sex o no sex (Coitus interruptus)
Del 12 al 23 de maig 
(Dins el programa: Salut sexual i afectiva i del ‘Mes de la 
salut de les dones’). Adreçada a alumnes de secundària, 
joves i públic en general. Amb el suport de la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i del 
Centre d’Atenció Primària, unitat ABS de Montornès. 
Concertació de visites pedagògiques.

Lloc: Can Xerracan
Org. Dept. de Joventut

Exposició de targetes postals El Vallès Oriental. 43 
municipis en postals
Projecte ‘Va de postals’, en motiu del Dia Internacional 
dels Arxius. Del 20 de maig al 3 de juny. De dl. a dv. de 
15.30 a 20.30 h. Inauguració: dimecres 20 de maig a 
les 19 h. Exposició cedida per l’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès. Col·lecció del Sr. Ramon Pla, president del 
Cercle Cartòfil de Catalunya. Amb col·lecció pròpia, 
de l’Arxiu Municipal de Montornès del Vallès (AMMV).

Lloc: Sala Riu Mogent del Casal de Cultura
Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni

Exposició: Dones grans, grans dones
Del 21 de maig a l’11 de juny
(Programació ‘Mes de la salut de les dones’) 
Aquesta exposició trenca clixés sobre el que 
significa envellir per a les dones, en desmunta els 
tòpics i reivindica que les veus femenines de totes 
les edats siguin escoltades i reconegudes.
Inauguració dijous 21 de maig a les 18 h.
Entrada lliure coincidint amb les activitats de 
l’equipament.

Lloc: Espai Cultural Montbarri
Org. Oficina del Barri

Exposició Una imatge, mil paraules
Fins dissabte 9 de maig
Visites matins: dj. de 9.30 a 13 h i ds. de 10 a 13 h; 
tardes: de dl. a dv., de 15 a 20.30 h

Lloc: Biblioteca Municipal
Org. Associació Fotogràfica Montornès en col·laboració 
amb la Biblioteca



ACTIVITATS FIXES A LA BIBLIOTECA

Racó del Voluntariat per la llengua
Cada dilluns de les 16 a les 18 h
Racó reservat per als voluntaris de català, una zona 
còmoda on poder practicar i consultar materials en 
català.

Org. Biblioteca de Montornès i Oficina de Català

Tàndem
Cada dimarts a les 19.15 h
Converses en anglès per a adults a càrrec de DEC 
idiomes. 

L’Hora del Conte Menuda. El sol, la terra i la lluna
L’últim dimecres del mes a les 17.30 h
La lluna ha perdut el somriure i no sap com tornar-lo 
a trobar. La terra, de tan amoïnada, no sap què fer 
fins que el sol, tot rumiant ha trobat la solució al seu 
problema.

Contes per als més menuts, de 0 a 3 anys,  amb la 
Mercè Rubí. Es prega puntualitat.

Tertúlia de poesia
L’últim divendres del mes a les 18 h
Les persones que gaudeixen amb la poesia tenen 
la possibilitat de parlar-ne i saber-ne més coses en 
aquesta tertúlia.

Esc@les d’art
Cada quinze dies.
Exposicions a càrrec d’alumnes del taller de pintura 
del Casal de Cultura.

L’Hora del Conte. Espècies per cuinar
Cada dilluns lectiu a les 18 h
Mmm ! Les espècies! Com ens agradaria ficar la mà dins 
d’aquell tou de muntanyetes de colors dels mercats i que 
tant ens recorden l’Orient…
Dilluns 4 de maig no hi haurà activitat.

Contes per a infants de 3 a 8 anys, amb la Mercè Rubí o 
la Mon Mas. 

Manteniu-vos informats a: 
www.facebook.com/biblioteca.montornes 

Meditació en família
Dissabtes cada 15 dies: 9 i 23 de maig, 11.30 h
Sessions disteses  basades en el joc d’una durada 
de mitja hora. Els infants han de venir acompanyats 
d’almenys un adult. Es recomana venir amb roba cò-
moda i mitjons nets. Activitat gratuïta. Cal inscripció.



TALLERS I FORMACIONS DE JOVENTUT

Envaeix el carrer
Tots els divendres fins el 19 de juny. De 17.30 a 20 h.
Carpa Jove itinerant per l’espai urbà de Montornès: 
plaça de Pau Picasso, plaça de Joan Miró, passatge 
de Vinyes Velles i skatepark.

Org. Dept. de Joventut

Inscripcions a les activitats municipals d’estiu infantils 
i juvenils
Del 19 de maig al 5 de juny

Al Centre Juvenil Satèl·lit. C. de la Llibertat, 10. 
935723939. De dl. a dv. de 15.30 a 20.30 h.    
www.joventut.montornes.cat 

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) – 
Ajuntament. Av. de la Llibertat, 2. 935721170. 
De dl. a dv. de 08.30 a 15 h

20 h Visites teatralitzades al jaciment, els dissabtes del 16 de 
maig al 27 de juny, a les 20 h
Si voleu arrodonir l’experiència amb un sopar degustació 
de cuina romana a Can Major (Montmeló), contacteu amb 
www.monsobservans.cat per a més informació (el sopar té 
un cost de 31 €).

MONS OBSERVANS CAP AL TARD

Sessions informatives a les activitats municipals 
d’estiu infantils i juvenils

A l’Ajuntament: dimecres 13 de maig a les 9.30h 
A l’Escola Marinada: dijous 14 de maig a les 17.00h  
A l’Escola Mogent: divendres 15 de maig a les 16.45h
Al Teatre municipal: dilluns 18 de maig a les 19h  



CONCURSOS
Concurs de disseny de la imatge de la 
Festa Major 2015
Anima’t a dissenyar la teva proposta per a la imatge 
de la Festa Major 2015!
Condicions: Cal indicar clarament: “Festa Major 
2015. Montornès del Vallès”. Només s’acceptaran 
dissenys originals i inèdits, vectoritzats, màxim a 3 
tintes planes, sobre fons negre.
Pots presentar les propostes a l’adreça 
montornesfestamajor@gmail.com o bé al Casal de 
Cultura.
Termini per participar: divendres 15 de maig, 20.30 h
Premi: 400 € i 3 samarretes estampades. 
Votacions populars dels dissenys finalistes: del 25 
de maig al 5 de juny, en equipaments municipals. Es 
sortejaran dos cofres d’experiències a triar entre 
totes les persones empadronades al municipi que 
votin.
Veredicte final: el 12 de juny s’anunciarà al web 
municipal.

Consulteu les bases íntegres a www.montornes.cat 
Org. Dept. de Cultura, Festes i Patrimoni 

6a edició del Premi Font de Santa Caterina de 
microcontes
Condicions: Cal ser major de 16 anys per participar. 
La temàtica és lliure. Treballs escrits en llengua 
catalana (no premiats o publicats prèviament). 
Només un treball per participant. No es poden 
sobrepassar els 750 caràcters (amb espais). 
Tipus lletra Arial, cos 12.
Cal presentar els treballs en format word a l’adreça 
microcontesmontornes@cpnl.cat 
Termini per participar: 23 d’octubre, a les 15 h.
Premis: 350 € pel microconte guanyador i 150 € per 
l’accèsit.
Lliurament dels premis: dijous, 26 de novembre, a 
les 18 h a l’Espai Cultural Montbarri.

Org. Oficina de Català de Montornès i Cultura, 
Dept. de Festes i Patrimoni

Participa!Participa!
Font de Santa Caterina. Postal Lucien Roisin. 
Dècada de 1920. 
AMMON (Arxiu Municipal de Montmeló).



Hi col·laboren: 
Els departarments municipals de Cultura, Festes i 
Patrimoni; Educació; Igualtat; Joventut; Promoció 
Econòmica; Serveis Socials: ‘Fem els deures’ i Gent Gran

Biblioteca de Montornès 

Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre

Oficina de Català (CNL)

Oficina del Barri

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besós

Diputació de Barcelona

Agència de Residus de Catalunya

ADIM

Afibromon

AMPA Marinada

Associació Fotogràfica Montornès

Associació La Remençada de Montornès del Vallès

Projecte ‘Fem els deures’

Penya Blaugrana i Club de Clàssics de Montornès

Associació Hàbitats

Floristeria Guzmy


