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Data: 13 d’abril de 2016 
 

 

Presentació del quart documental de la sèrie 
Parlem de Montornès 
 

El film està dedicat a les festes, les tradicions i el lleure. La 
presentació tindrà lloc el dilluns 18 d’abril, a les 19 h al Teatre 
Municipal 
 
El dilluns, 18 d’abril, es farà la primera projecció pública del quart documental 
de la sèrie Parlem de Montornès. Memòria del segle XX, dedicat als costums 
del veïnat durant els anys 40, 50 i 60 del segle passat. 

El film, de 59 minuts de durada, és un recorregut audiovisual elaborat a partir 
de 16 entrevistes a persones grans del poble i il·lustrat amb imatges fílmiques i 
fotogràfiques dels fons de l’Arxiu Històric, la majoria de les quals han ingressat 
a l’arxiu gràcies a donacions o cessions de particulars. 

L’empresa Sabem.com, que també ha realitzat els primers tres documentals de 
la col·lecció, ha estat l’encarregada de fer les entrevistes, el guió i el muntatge 
de l’audiovisual, sota la coordinació d’una comissió integrada per veïns del 
poble. 

La sèrie documental Parlem de Montornès és una iniciativa promoguda per 
l’Arxiu Històric Municipal i la Biblioteca, que té l’objectiu de recuperar la 
memòria col·lectiva per ajudar a reconèixer, en el Montornès del segle XXI, el 
llegat de les generacions precedents. 

Des de l’inici del projecte l’any 2008, s’han dut a terme una cinquantena 
d’entrevistes a persones grans del municipi. Els originals íntegres d’aquestes 
entrevistes es conserven a l’Arxiu Històric. 

L’Ajuntament editarà 500 exemplars en DVD del documental, que es podrà 
aconseguir el mateix dia de la presentació al Teatre Municipal i, posteriorment, 
a la Biblioteca i a l’Arxiu Històric. 

 

 

La sèrie Parlem de Montornès: 

1. “L’evolució d’un poble”  Abril 2008 

2. “El trasbals d’una guerra”  Novembre de 2010 

3. “De ciutat a barri. 50 anys de Montornès Nord” Juny de 2013 

4. “Festes, tradicions i lleure” Abril de 2016 
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