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El Centre d’Estudis de Montornès 

recupera fotos històriques de l’esport 

local en un calendari 
 
L’almanac inclou tretze fotografies amb imatges dels principals esports 
que s’han practicat al poble en els darrers 60 anys, com les curses 
ciclistes o els partits de futbol. 
 
El Centre d’Estudis de Montornès (CEMV) ha posat a l’abast del veïnat un 
calendari de paret amb tretze fotografies representatives dels esports que s’han 
practicat al municipi al llarg dels anys. 

S’hi poden veure imatges antigues, algunes dels anys 50 i 60, com un partit 
d’handbol entre les treballadores de l'empresa Vitamol, un concurs de tir en la 
festa del 50è aniversari de La Lira o un matx a l’antic camp de futbol. 

També hi apareixen fotografies més recents de la Mitja Marató, la cursa ciclista 
de Festa Major o una activitat d’aeròbic al Pavelló Municipal. 

Les imatges provenen del fons de l’Arxiu Municipal. L’almanac és d’edició 
limitada de 150 exemplars, que es pot adquirir a la llibreria Enric al preu de 5,50 
€. 

Productes per a la recuperació de la memòria històrica 

El Centre d'Estudis, que va néixer l’any 2012, compta entre els seus actius amb 
la producció de treballs que ajuden a difondre el patrimoni local i històric entre 
la ciutadania. Aquest és el tercer any consecutiu que ha creat un calendari 
temàtic. A la primera edició, es va fer amb imatges antigues del Montornès 
agrari i l’any passat sobre les festes i les tradicions del poble amb imatges de la 
Festa Major, la benedicció d’animals que es feia a mitjans del segle XX per 
Sant Antoni i les catifes del Corpus. 

En el darrer any el Centre d’Estudis, en col·laboració amb l’Arxiu Municipal, 
també ha elaborat un àlbum amb les dotze postals més antigues del municipi.  

L'entitat també edita la revista cultural Dalmanla. El proper número veurà la 
llum al mes de gener. 
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