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ACTIVITATS
INFANTILS

INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats tindran lloc sempre que s’arribi a un mínim d’inscripcions (50% de l’oferta),
o bé si el Departament de Cultura, Festes i Patrimoni ho considera adient.
L’inici del curs serà el dilluns 1 d’octubre.
1r trimestre: de l’1 d’octubre al 21 de desembre
2n trimestre: del 7 de gener al 29 de març
● 3r trimestre: de l’1 d’abril al 21 de juny
●
●

QUÈ?
Inscripció provisional
als tallers als quals us
voleu apuntar.
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Tancament en dies festius:
● 2018: 12 d’octubre, 1 i 29 de
novembre, 6 de desembre.
● 2019: Del 15 al 22 d’abril
(setmana santa) i 1 de maig.

QUAN?

COM?

Del 20
d’agost al 7
de setembre

Omplint el formulari online que s’habilitarà a
www.montornes.cat
Si necessiteu assistència per fer-ho, podeu
venir al Casal de Cultura:
De dl. a dv. del 20 al 31 d’agost de 9 a 15 h
Del 3 al 7 de setembre de 15 a 21 h

Sorteig
13 de
de les places oferides
setembre
dels grups i tallers que
tinguin més inscripcions
que places.

A les 18 h al Casal de Cultura.
Sorteig públic.

Inscripció definitiva
als tallers.

Del 18 al 26
de setembre

Omplint i signant el full d’autorització de
domiciliació bancària.
Cal registrar-lo a l’OAC (de dl. a dv. de 9 a 15
h) o entregar-lo al Casal de Cultura (de dl. a dj.
de 15 a 21 h i dv de 9 a 15 h).
* En cas que es tingui dret a bonificació per
Carnet Jove, caldrà adjuntar-hi una còpia del
document.

Inici del curs

Setmana de
l’1 d’octubre

Cobrament de les
quotes

1r cobrament El cobrament de les quotes es fa a mes vençut.
a principis de A principis de desembre es cobraran les quotes
desembre
d’octubre i novembre.
Si us voleu donar de baixa, caldrà avisar abans
del dia 20 del mes en curs. En cas contrari, es
cobrarà el rebut del mes següent.

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA
Cal tenir en compte:
● Serà imprescindible haver entregat el full d’autorització de domiciliació bancària per
poder tenir garantida la plaça al taller desitjat (del 18 al 26 de setembre).
● En els tallers on quedi llista d’espera, si hi hagués alguna baixa o es decidís ampliar
les places del curs, es contactarà amb les persones seguint l’ordre de reserva que hagi
establert el sorteig.
● Es cobrarà una quota de 5 € en concepte de material fungible en aquells tallers que
porten un asterisc (*). Aquesta aportació es carregarà en el cobrament de la primera
mensualitat, i excepcionalment en una segona ocasió, sempre que hagi transcorregut un
mínim de 3 mesos de l’inici del taller.

BONIFICACIONS (regulades per ordenança municipal)
●
●

25% de descompte sobre el preu de l’activitat i no acumulable.
Tipus de bonificacions: carnet jove, carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de la condició d’aturat/da vigent.

Es presumirà que la consulta o obtenció de la documentació que acredita les bonificacions
és autoritzada per l’interessat/da a l’Ajuntament de Montornès del Vallès excepte que es
faci constar l’oposició expressa o una llei requereixi consentiment exprés, d’acord amb
el previst a l’article 28, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L’usuari/ària que vulgui acollir-se a la bonificació per Carnet Jove, haurà d’aportar una
còpia del títol vigent.

COM DONAR-SE DE BAIXA D’UN TALLER?
La comunicació de baixa d’un taller s’haurà de fer al Casal
de Cultura abans del dia 20 del mes en curs (o el dia hàbil posterior, en cas que sigui festiu). Es podrà comunicar
presencialment o via correu electrònic a l’adreça
casalcultura@montornes.cat.
No complir aquest requisit implicarà el cobrament
del rebut del mes següent.
Si creieu que, després de donar-vos de baixa,
se us ha cobrat un rebut indegudament,
recomanem retornar-lo i comunicar-ho al Casal.
Qualsevol situació no prevista serà resolta
pel Departament de Cultura, Festes i Patrimoni.
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PÚBLIC INFANTIL

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

PINTURA INFANTIL*

En el taller s’intenta fomentar l’ interès dels més petits per l’art. Es treballen tècniques bàsiques en pintura i dibuix (llapis, carbonet, aquarel·les, pintura al tremp...) sobre diferents
suports. Es treballa seguint una metodologia lúdica i educativa.
Dilluns de 17.30 a 19 h (De 6 a 9 anys)
Dijous de 17.30 a 19 h (De 10 a 12 anys)
Preu: 10 €/mes

CERÀMICA INFANTIL*

Es treballa el fang amb volum i pla. S’aprèn a fer esmalts i a personalitzar-los, a decorar
les peces, a esgrafiar, a fer murals i bijuteria.
Dimarts de 17.30 a 19 h (De 5 a 12 anys)
Preu: 10 €/mes

CUINA INFANTIL

Amb aquest taller la canalla amb inquietuds culinàries aprendrà receptes saludables per
poder-se lluir a casa.
Dimecres, de 17.30 a 19 h (De 6 a 12 anys)
Preu: 15€/mes (inclou cost d’aliments)
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DANSES

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

BALLS DE SALÓ

Conjunt de balls diferents que es ballen en parella, de manera coordinada i seguint el ritme
de la música. Cal venir amb parella i tenir coneixements previs.
Dijous de 21.30 a 22.30 h
Preu: 10 €/ mes

BALLS EN LÍNIA

Aprenentatge de diferents coreografies, totes amb diferents estils i ritmes. Hi ha molts
moviments de cames, voltes, desplaçaments i coordinació amb la resta del grup. No cal
parella.
Dilluns de 20.30 a 21.30 h – nivell inicial/mig
Dimecres de 20.30 a 21.30 h – nivell avançat
Dijous de 20.30 a 21.30 h – nivell avançat II
Preu: 10 €/mes

DANSA DEL VENTRE

S’aprenen els passos bàsics de la dansa del ventre mitjançant un treball corporal per prendre consciència del cos i poder treballar bloquejos personals. Alhora que s’interpreta la
música, es deixen enrere prejudicis i vergonyes, i la dansa es converteix en una experiència alliberadora i divertida.
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 12 €/mes

BIODANSA

La biodansa ens permet treballar la dansa i el moviment creatiu, en el sentit més ampli,
com a mitjà d’expressió, alliberament corporal i com a eina de guarició corporal, mental i
emocional.
El taller va adreçat a persones
de totes les edats, que tinguin
ganes de moure el cos i
créixer personalment.
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 12 €/mes
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ARTS I MANUALITATS

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

IL·LUSTRACIÓ I CÒMIC (a partir de 16 anys)*

Adreçat a totes aquelles persones interessades iniciar-se en la il·lustració com a hobby o
com a futur professional. Explorarem tot allò que comporta el dibuix enfocat a la il·lustració
i còmic. Continguts:
● Introducció a l’anatomia
● Introducció a la perspectiva
● Teoria del color
● Fonaments de la composició i narrativa
Dijous, de 17 a 18.30 h
Preu: 10 €/mes

RESTAURACIÓ DE MOBLES I METALLS*

Taller on l’usuari/ària pot reparar, transformar o entapissar les seves pròpies peces. Cal
portar una bata i guants forts per treballar.
Dilluns de 18 a 21 h
Dimecres de 18 a 21 h
Preu: 23 €/mes

PINTURA*

En aquest taller es practica:
● Dibuix artístic: teoria i pràctica, amb llapis i carbonet, per adquirir els coneixements dels
volums i descobrir el llenguatge del color.
● Pintura: coneixements bàsics, tècniques pictòriques, profunditats amb el color.
Potenciació del desenvolupament de la pròpia personalitat a través de l’art.
Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
Dimarts de 16 a 18 h
Preu: 4 h per setmana: 24€/mes
2 h per setmana: 13€/mes

CERÀMICA*

Es treballa el fang amb volum i pla. S’aprèn a fer
esmalts i a personalitzar-los, a decorar les peces,
a esgrafiar, a fer murals i bijuteria.
Dimarts de 19 a 21 h
Dijous de 19 a 21 h
Preu: 13 €/mes
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TECNOLOGIA

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

FOTOGRAFIA DIGITAL

Nivell inicial: Introducció a la història de la fotografia. La càmera fotogràfica. Diafragma
i profunditat de camp. Velocitat d’obturació i moviment. Sensibilitat ISO. Ajustaments i
maneig de la càmera. Maneres d’enfocament. L’equip del fotògraf. La llum i el seu mesurament. El color i l’equilibri de blancs. Principis de composició. Es faran sortides fotogràfiques.
● Nivell mig: Història de la fotografia. Conceptes basics. Ús de la càmera en mode manual. Il·luminació. Utilització del flaix extern. Utilització de diferents tècniques avançades
i l’aplicació d’accessoris. Llegir l’histograma. Disparar en RAW. Revelar digitalment els arxius RAW. Fotografia nocturna. Blanc i negre. Tractament d’imatges. Projecte trimestral.
Es faran sortides fotogràfiques.
● Nivell avançat: (constarà de tres mòduls):
Mòdul 1. Introducció a la fotografia social
Des d’una vessant amateur, es farà una introducció en la fotografia social, com poden ser
bodes, espectacles , presentacions, books, viatges, etc.
Mòdul 2. Intoducció a la fotografia esportiva
Aprendrem a fotografiar un esdeveniment esportiu com una mitja marató, un partit de
futbol o una exhibició de karate, amb la seguretat de transmetre tota l’espectacularitat
dels esports.
Mòdul 3. Introducció a la fotografia comercial
Assolirem els coneixements necessaris per fer fotografia de productes, un catàleg, fotografia gastronòmica o arquitectònica.
●

Dilluns de 19 a 21 h – nivell inicial
Dimecres de 19 a 21 h – nivell mig (cal haver fet el nivell inicial).
Dijous de 19 a 21 - nivell avançat (cal haver fet els nivells anteriors).
Preu: 16 €/mes

INFORMÀTICA

Curs general on es treballa tot allò relacionat amb el món de la informàtica: coneixement
de l’ordinador i les seves parts, Internet com a eina de treball, de consulta i de comunicació, el correu electrònic com a mitjà de comunicació, etc.
Dilluns de 17.45 a 18.45 h – nivell mig / avançat
Dimecres de 17.45 a 18.45 h – nivell mig
Dijous de 16 a 17 – nivell inicial
Divendres de 16 a 17 h– nivell inicial
Preu: 9 €/mes
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TASTA

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

CUINA

Taller de cuina saludable a nivell d’iniciació, on s’elaboraran tant primers
i segons plats, com postres.
Dimarts de 19 a 21 h
Dimecres de 19 a 21 h
Dijous de 19 a 21 h
Preu: 20 €/mes (inclou cost d’aliments)

COSTURA
TALLER DE BOIXETS

Els boixets, o puntes de coixí, són un art tèxtil que consisteix a elaborar peces fines i complexes a partir de l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí (els materials
s’entregaran al principi del curs).
Dimarts de 17 a 19 h
Preu: 13 €*

TALLER DE PATCHWORK

El patchwork o labor de retalls és la tècnica d’unir retalls de teles de diferents colors i
textures formant figures geomètriques o dibuixos, que posteriorment es poden encoixinar
per conformar mantes, cobrellits o robes. Els materials els ha de portar cada participant.
Dimarts de 19 a 21 h – cal tenir coneixements previs
En aquest nivell es faran camins de taula, objectes de decoració
i introducció de noves tècniques.
Dijous de 19 a 21 h – nivell inicial
En aquest nivell aprendrem a dibuixar una peça,
a calcular el material necessari, com es cus i
es munta i també a encoixinar-la.
Preu: 13 €

TALLER DE COSTURA CREATIVA

Taller per aprendre a treure partit de manera econòmica a allò
que ja tens o a peces bàsiques i assequibles. No cal saber cosir.
Dijous de 17 a 19 h
Preu: 13 €
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SALUT

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA PER AL REFORCAMENT DEL SÒL PELVIÀ PER
A DONES

El sòl pelvià es una zona del cos habitualment desconeguda i sovint oculta, no obstant
això una bona salut dels seus músculs és fonamental per a totes les funcions corporals
en què participen (continència urinària i fecal, defecació, relacions sexuals, suport de les
vísceres pelvianes, part, i estabilitat lumbo pelviana). Aquest taller no és indicat per al
període de la quarentena.
Dimecres de 15.15 a 16.30 h
Dijous de 15.15 a 16.30 h
Preu: 10 €/mes

HIPOPILATES

Mètode de gimnàstica per estirar i enfortir el cos, amb una especial atenció en la simetria i l’alineació. Sis són els principis que defineixen aquest mètode: concentració, control,
centre, fluïdesa, precisió i respiració. També es treballen els abdominals hipopressius. No
recomanat per a persones hipertenses, amb hèrnies abdominals, umbilicals o inguinals, ni
per a dones embarassades o en quarantena.
Dimarts i divendres de 15.15 a 16.30 h
Preu: 20 €/mes

PILATES

Mètode de gimnàstica per estirar i
enfortir el cos, amb una especial
atenció en la simetria i l’alineació.
Sis són els principis que defineixen
aquest mètode: concentració,
control, centre, fluïdesa, precisió
i respiració.
Dimarts i dijous, de 16:30 a 17:30 h
Dimarts i dijous, de 17:30 a 18:30 h
Preu: 16 €/mes
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SALUT

TALLERS DEL
CASAL DE CULTURA

IOGA

El ioga és un exercici complet per al cos i la ment. Es treballa molt la respiració, la capacitat
de concentració i la relaxació.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Dimarts de 10 a 11.30 h
Divendres de 17.30 a 19 h
Preu: 3 h per setmana: 20 €/mes
1.30 h per setmana: 11 €/mes

MEDITACIÓ

Es practiquen mantres, exercicis energètics, de respiració i relaxació.
Divendres de 19 a 20.30h
Preu: 11 €/mes

COSMÈTICA NATURAL

Adreçat a aquelles persones que volen tenir cura de la pell amb productes naturals.
S’estudiaran els ingredients bàsics (olis vegetals, essencials, flors, fangs, ceres...) que
s’utilitzen en cosmètica natural, les seves propietats i aplicacions. S’elaboraran cremes
facials i corporals de preparació senzilla. Programació trimestral
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 20 €/mes

DEFENSA PERSONAL PER A DONES

Taller enfocat a treballar l’apoderament i aprendre
eines per saber reaccionar davant de situacions
d’assetjament masclista.
Adreçat a dones a partir de 16 anys.
Cal portar roba còmoda.
Dimarts de 20.30 a 22 h
Preu: 11 €/mes
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BIBLIOTECA
CLUBS DE LECTURA PER A ADULTS

Llegir i comentar un mateix llibre amb el grup
enriqueix la lectura individual amb nous matisos. Les tertúlies són conduïdes per persones
expertes, elles obren la sessió amb un comentari i deixen espai per a la participació, perquè
cada lector hi pugui dir la seva. Cal inscripció.

DE NOVEL·LA

PARLEM DE LLIBRES a càrrec de la Dolors
Taulats. Primer dimarts de mes a les 18 h
ROMÀNTICA, a càrrec de Feli Ramos.
Tercer dimecres de mes a les 18 h
LECTURA FÀCIL EN CATALÀ. Sessions
trimestrals. Conduïda per la tècnica de
català Reyes Barragán. Dates i horari a
confirmar.

DE POESIA

Últim divendres de mes a les 18 h

CLUBS DE LECTURA PER A
INFANTS I JOVES

Més que llegir! Per compartir experiències i
passar una bona estona envoltats d’aventures
i d’amics. La biblioteca proporciona els llibres.
Cal inscripció

Contacte:

C. de Can Parera, 34
Tel. 93 568 65 30
b.montornes@diba.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 15 h a
20.30 h Dijous de 9.30 h a 13 h
Dissabtes de 10 h a 13 h
(dissabtes tancat del 24/06 al
22/09)
Tancat per vacances del 31/07 al
15/08 (ambdós inclosos)

Xarxes socials:
http://www.facebook.
com/biblioteca.montornes
https://twitter.com/
bmontornes
http://instagram.com/
biblioteca_de_montornes

CLUB DE LECTURA INFANTIL
L’ARBRE DE LES HISTÒRIES

A càrrec de la Yolanda Martínez
Primer divendres de mes.
Grup I. 3r i 4t de primària a les 17.30 h
Primer divendres de mes.
Grup II. 5è i 6è de primària 18.30 h
A les 17.30 h

CLUB DE LECTURA JUVENIL

A càrrec de Júlia Baena
Divendres a confirmar a les 17.30 h

TALLER DE CONTES

Un conte i una manualitat. A càrrec de la
Yolanda i el Patxi. Cal inscripció
Primer i tercer dimarts de mes a les 17.30 h.

EL TEMPS RETROBAT,
tertúlia de memòria històrica

Recordar el Montornès d’abans per
recuperar la nostra memòria. Grans i
joves es troben cada mes per parlar-ne.
A càrrec de Sergio Arévalo, historiador
local. Si vols participar-hi, vine a la
biblioteca.
Tercer divendres de mes a les 15.30 h.
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BIBLIOTECA
NASCUTS PER LLEGIR. L’HORA MENUDA. Contes per a infants de 0 a 3 anys

“Cantarelles i explicar contes: L’educació literària comença a la panxa: les cantarelles ens
lliguen als nostres orígens. Però des d’aquí fins que som capaços de llegir s’ha de crear un
itinerari perquè els més petits s’ho passin bé amb els llibres. A més d’aprendre vocabulari
i tradicions, els llibres ens han de fer somiar i fer passar moments agradables”. Jaume
Centelles, mestre jubilat amb més de 40 anys d’experiència. Cal inscripció
Primera quinzena: dissabte a les 11.30 h
Segona quinzena: dimecres a les 17.30 h

VEUS AMB ALTAVEUS

Dimarts a les 17.30
Jocs i lectures en veu alta per entrenar la soltesa i la confiança davant la lectura d’un text.
Per a infants de 8 a 9 anys. Conduïda per Charo Campos. Cal inscripció. Grup reduït

TALLER DE COSTURA. COMPARTIR, APRENDRE, GAUDIR...

Dilluns de 17 a 19 h
Compartir l’afició de cosir, fer ganxet o mitja. Pots venir cada setmana, tant si ja en saps
com si en vols aprendre.
Amb tallers puntuals de Polseres Candela a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu i d’altres
accions temporals. Consulta l’agenda. O posa’t en contacte amb la biblioteca.

TANDEM: CONVERSA I PRÀCTICA D’IDIOMES

La biblioteca et dona l’oportunitat de practicar diferents idiomes. Sessions d’una hora
setmanal amb l’objectiu de mantenir el nivell de conversa. Activitat destinada a majors de
18 anys. Imprescindible tenir un nivell mig de conversa.
ALEMANY: Dilluns a les 18.30 h
ANGLÈS: Dimarts a les 19.15 h
FRANCÈS: Dijous a les 19.15 h
Cal inscripció

PUNTUALMENT TAMBÉ ES FAN
ACTIVITATS COM:
Taller de narrativa per a joves
Taller de narrativa per a adults
● Laboratoris de contes per a infants
● BiblioLab. Laboratoris temàtics
d’experimentació
● Contes per a adults
● Visites d’autors
● Xerrades
Més informació al Facebok,
Twitter de la biblioteca.
I al butlletí de l’Ajuntament
●
●
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OFICINA DE CATALÀ
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
2018-2019

Vine i informa-te’n. Si no tens clar quin és el teu
nivell, podem fer-te una prova de col·locació per
determinar-lo. Si el teu nivell no s’imparteix a
Montornès, cerquem alternatives a la comarca.
També tenim oferta de cursos a distància amb
caràcter semipresencial.
Els cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística s’adrecen a majors de 16 anys
Inscripcions al primer trimestre (octubre,
novembre i desembre):
Per a exalumnes: 12 i 13 de setembre de 10 a
13 h.
Inscripció general: del 14 al 21 de setembre
de dilluns a divendres de 10 a 13 h i també
dimarts i dijous de 16 a 19.30 h.
Inici dels cursos dimarts 25 de setembre.
● Inscripcions al segon trimestre (gener, febrer i març): del 17 al 21 de desembre 2018.
● Inscripcions al tercer trimestre (abril, maig i
juny): del 25 al 29 de març.
●

Si vols estar al cas del
dia a dia de les nostres
activitats,segueix-nos a les
xarxes socials, tenim pàgina de
Facebook i perfil de Twitter

Contacte:

montornes@cpnl.cat
Tel. 93 572 17 19
(Casal de Cultura)
www.cpnl.cat

Horari:

Atenció al públic a partir de
l’octubre: dilluns, dimecres
i divendres de 10 a 13 h, i
dimarts i dijous també de 17 a
19 h.

Xarxes socials:

Cursos a Montornès (un mòdul cada trimestre):

https://www.facebook.
com/oficina.catala.

NIVELL A2: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3: dimarts i
dijous de 9.30 a 11.30 h
● NIVELL C1: Suficiència 1, Suficiència 2,
Suficiència 3: dimarts i dijous de 15 a 17 h

montornesdelvalles
https://twitter.com/
cpnl_Montornes

●

CONNECTA’T
AL CATALÀ
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OFICINA DE CATALÀ
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA

Al llarg del curs i en col·laboració amb la Biblioteca Municipal, l’Oficina de Català promou
clubs de lectura, tertúlies i trobades amb autors per als alumnes i per a la població en general. Curs 2018-2019: un club de lectura per trimestre .

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

VOLUNTARIAT

Voluntaris i voluntàries que parlen català
habitualment dediquen una part del seu
temps a conversar amb persones que
comencen a parlar aquesta llengua per
ajudar-los a practicar-la i a perdre
la vergonya. Pots informar-te’n a l’Oficina de Català i a la Biblioteca de Montornès.

PER LA LLENGUA

Les entitats i els comerços també poden col·laborar amb el Voluntariat en el foment de l’ús
social de la llengua. Si algun establiment o associació hi està interessat i vol saber-ne més,
s’ha de posar en contacte amb l’Oficina de Català.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS i COMMEMORACIONS LITERÀRIES

Al llarg del curs es posen en marxa activitats diverses obertes a tothom per promoure l’ús
del català i el coneixement de la llengua i la cultura catalana.
1r trimestre:
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●

Exposició sobre Montserrat Abelló
del 23 de novembre al 20 de desembre

●

Activitat de commemoració de
l’Any Pompeu Fabra: monòleg
Pompeu Fabra: jugada mestra!
a càrrec de l’actor Òscar Intente.

ARXIU HISTÒRIC
El nostre patrimoni documental a l’abast de tothom
Sala de consulta amb 8 punts de lectura,
inventaris i catàlegs en paper i en format digital.
Informació disponible sobre els fons conservats i
assessorament en la recerca.
Els fons que es custodien són de procedències
diverses:
Fons de l’Ajuntament de Montornès
● Fons de la Mutualitat de Sant Isidre
● Fons de la masia de Can Masferrer
● Fons del mas de la Torre (Manso Calders)
● Fons de la nissaga dels Montornès
● Fons del Sindicat Agrícola de Montornès
● Fons de la Lliga de Propietaris de Montornès
● Fons de l’Ateneu Obrer Montornesenc
● Fons del Patronat Local d’Homenatge a la Vellesa
●

Contacte:

Carrer de la Pau, 10
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 114 90 07
arxiu@montornes.cat

Horari:

Atenció al públic:
de dilluns a divendres
d’11.30 a 13.30 h
Per altres horaris, contacteu
amb l’Arxiu

Altres seccions: Hemeroteca, Pergamins, Col·lecció de fotografies, Materials fílmics,
Gràfics, Cartells, etc...

SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC
Estudiem, preservem i difonem
el nostre patrimoni
Visites concertades per a escolars, associacions
i públic general.
●

Torre del Telègraf

●

Refugi antiaeri de Ca l’Arnau

●

Mons Observans

●

Castell de Sant Miquel

Contacte:

Arxiu històric.
Carrer de la Pau, 10
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 114 90 07
gestiopatrimoni@montornes.cat

Horari:

Atenció al públic:
de dilluns a divendres de
9h a 13h
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`
CASAL DE CULTURA

Av. del Riu Mogent, 2
De dilluns a divendres
de 15 a 21 h
Tel. 93 572 17 19
casalcultura@montornes.cat

BIBLIOTECA

C. de Can Parera, 34
De dilluns a divendres
de 15 h a 20.30 h
Dijous de 9.30 h a 13 h
Dissabtes de 10 h a 13 h
Tel. 93 568 65 30
b.montornes@diba.cat

ARXIU HISTÒRIC

C. de la Pau, 10
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres d’11.30 h a 13.30 h.
Altres horaris, contacteu amb l’Arxiu.
Tel. 93 114 90 07
arxiu@montornes.cat

OFICINA DE CATALÀ

Av. del Riu Mogent, 2
(Casal de Cultura)
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
dimarts i dijous de de 17 a 19 h
montornes@cpnl.cat
www.cpnl.cat

PATRIMONI

C. de la Pau, 10
(Arxiu històric)
De dilluns a divendres de 9 h a 13 h
Tel. 93 114 90 07
gestiopatrimoni@montornes.cat

Més informació a www.montornes.cat

