
Del 2 al 12 d'abril, 

Inauguració 2 d'abril, a les 19 h. Accés lliure de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Organitza: La Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca

Del 8 al 19 d'abril, Sala Riu Mogent del Casal de Cultura

Inauguració 8 d'abril, a les 19 h. Accés lliure de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

Del 12 al 27 d'abril, Can Xerracan

Inauguració 12 d'abril, a les 19,30 h. Accés lliure de dimecres a dissabte, de 18.30 a 20 h

Del 23 al 26 d'abril, Casal Gent Gran Montornès Centre

Inauguració 23 d'abril, a les 16,30 h. Accés lliure de 11.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Del 17 al 26 d'abril Biblioteca de Montornès

Consulteu horaris a www.montornes.cat

Del 24 d'abril al 17 de maig

Del 24 d'abril al 3 de maig a la Biblioteca municipal, del 6 al 10 de maig a  la Sala Estudi del Casal de Cultura i del 13 
al 17 de maig al CJ Satel·lit. (Consulteu horaris a www.montornes.cat)

Sala Estudi del Casal de Cultura

Concurs de fotos de la Mitja Marató

Pintures d'Encarna Salinas i Elena Robleda

La Maternitat d'Elna. La lluita per l'oportunitat de viure 

La poesia de la imagen. Pintures de Dionisio Portela

Estenedor de punt.
Exposició d'alguns dels treballs fets durant el projecte Apunta't a fer punt 

Concurs Punts de llibre Sant Jordi 2013

Montornès

Mons Observans, declarat bé cultural 
d'interès nacional(BCIN) us ofereix 
diversos espais per descobrir el patrimoni 
arqueològic i natural dels turons de les 
Tres Creus. Us convidem a gaudir-ne.

VISITES AL JACIMENT ROMÀ 
A partir del 7 d'abril, el jaciment obrirà cada 
diumenge. 
Visites lliures: d’11 a 14 h
Visites guiades: a les 11, 12 i 13 h

Més informació al punt d’informació del jaciment. 

Com arribar-hi: 
- Pel camí del carrer de les Tres Creus
- Pel camí del Vial Nord (a l'altura de can Quirze)
El trànsit rodat no està permès per cap dels accessos.

Tallers opcionals d'arqueologia per a totes les edats.

Torre del Telègraf
Edificació de guaita 
envoltada per un fossat 
(1848-1862). 
És un equipament militar 
de telegrafia òptica de la 
línia que unia Barcelona 
amb Vic.
Bé cultural d’interès 
local (BCIL).

diumenge 21 d’abril, 12 h

Inauguració de les obres de 
rehabilitació i musealització.

Visites comentades a 
partir de les 10 del matí 
fins les 13 h.
Com arribar-hi: 
Pel carrer de la Via Augusta al 
barri del Telègraf. (accés pel 
carrer Pau Casals o carretera BV-
5001) 
El trànsit rodat no està permès 
en l'últim tram del camí
L'accés a la torre és a través 
d'un camí de terra amb un 
pendent pronunciat.

EXPOSICIONS

Nous tallers i cursos a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre

Curs on es veuran diverses possibilitats per configurar un “ Home Studio”, enregistrament, 
edició i mescla.

 
Es realitzaran diferents emissions de cinema de dansa i musicals.

 
Inscripció oberta a partir de 10 anys.

Enregistra la teva maqueta! 

Cinema artístic per a tothom

Taller de batucada i taller de gralla

Més informació: Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre: 935 686 367 - emusica@montornes.cat

TALLERS

Ajuntament de 
Montornès del Vallès
Departament de Cultura i patrimoni Històric 
Departament d'Igualtat
Departament d’Educació
Departament de Benestar Social
Departament de Gent Gran
Departament de Joventut
Projecte d’Intervenció Integral Montornès Nord



diumenge

14

dissabte

20

dilluns

22

dijous

25

Presentació del 2n número de la revista Dalmanla
Organitza: Centre d'Estudis de Montornès del Vallès.

19.30 h Biblioteca de Montornès

DIADA DE SANT JORDI Parades de llibres i roses...

d'11 a 13 h i de 16 a 20 h Transport entre barris
Parades: Pl. Pau Picasso i C. Llibertat, 10 (CJ Satèl·lit) 

de 10 a 20 h a la Plaça Pau Picasso

VII Marató de Contes Familiar. Amb Mercè Rubí, la Mon Mas i voluntaris.
17 h Plaça Pau Picasso

Sardanes amb la Cobla Canigó
17.30 h Plaça Pau Picasso

Lliurament de premis X Edició del Concurs Punts de Llibre. 
Concurs El drac viatger i narració de contes guanyadors.

18.30 h Plaça Pau Picasso

18 h Pavelló municipal
XI Cantata de Sant Jordi
Representació de la Cantata infantil El Saltacontes, del compositor Dani Coma, 
a càrrec dels alumnes de 4t de primària de les escoles del municipi i de l'Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de Teatre.
Amb la col·laboració de l' AMPA de l' EMDT, Nocicao i Flors Guardiola Blanchart

9.30 h Biblioteca municipal
Club de Lectura Fàcil en català 
Comentem el llibre: L'amic retrobat, de F. Uhlman. 
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 CNL. Si passes per la biblioteca et deixem el llibre.

19 h Espai polivalent Montornès Nord
L'Arxiu Municipal. 10 anys
Acte de reconeixement a les persones que han fet donacions i cessions de documents 
a l'Arxiu Municipal en els primers 10 anys d'existència d'aquest equipament.

diumenge

28
18.30 h Plaça Pau Picasso (en cas de pluja es realitzarà al Teatre Municipal)
Festa de la Dansa. Dia Internacional de la Dansa 
Mostra dels tallers de Dansa en Família, actuacions d’alumnes de l’escola i taller 
participatiu per a grans i petits.

dissabte

27
De 10 a 18.30 h C. de la Casanova
Presentació oficial de L'Espai Polivalent Montornès Nord
Jornada de portes obertes a l'equipament amb activitats culturals i presentació institucional.

dimarts

23

L'Hora del Conte. “Vol amb destinació a....” amb la Mercè Rubí
Activitat destinada a infants de 3 a 8 anys

18 h Biblioteca de Montornès

V Mostra de Teatre
El grup del taller de teatre ASPAHID presenta l’espectacle El circo de la ilusión. 

18 h Teatre municipal

Cinefòrum del CEMV: Molt soroll per no res. Kenneth Branagh,1993.

Inspirat en l'obra homònima de W. Shakespeare. Organitza: Centre d'Estudis de Montornès

18 h Sala Stopping

Inauguració institucional de la Torre del Telègraf
Visites comentades a partir de les 10 del matí fins les 13 h.

12 h Can Buscarons. Torre del Telègraf.

C. Via Augusta s/n. L'accés a la torre és a través d'un camí de terra amb un pendent pronunciat. 

Passejada de Marata a Corró d’Amunt per conèixer aquest entorn rural del 
Vallès. Trobada del Voluntariat per la llengua i dels cursos de català del Vallès 
Oriental 2013 
Sortida en autocar a les 8.45 h i tornada a les 17 h. Preu 7 euros. Cal dur calçat còmode, esmorzar i dinar. Per a 
més  informació poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Català de Montornès: tel. 935721719, a/e:montornes@cpnl.cat 

8.45 h Sortida cultural

divendres

19

17.30 h Teatre municipal
Acte en commemoració del 14 d'abril, dia de la República
Projecció del documental sobre les Brigades Internacionals Compañeros de C. Ulmer.
Col·loqui amb Pepe Gamero (Terra de Germanor) i Josep Sanchez Cervelló (degà U. 
Rovira i Virgili). Interpretació per part de la Coral la Lira de El cant del poble.
Concert amb Luis Pastor i Lourdes Guerra.
Organitza: Associació 14 d'abril, recuperem memòria per recuperar drets.

dimarts

30
17.30 h Biblioteca municipal
Del punt passem als apunts...
Cloenda del projecte “Apunta't a fer punt” i presentació de la tertúlia “Apunts de cuina”. 
Una tertúlia que pretén l'intercanvi de receptes.

diumenge

7
18 h Teatre municipal
Dia Internacional del Teatre, inici de la V Mostra de Teatre 
El grup CharlyTrama presenta l’espectacle “La Nana Bunilda Menja Malsons”.

dilluns

8
18 h Biblioteca de Montornès
L'Hora del conte amb la Mercè Rubí. Vol amb destinació a....
Visitem diferents països, coneixem els seus autors,  els seus costums, etc. 
Activitat destinada a infants de 3 a 8 anys. 

19 h Aula de Teatre de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Per Sant Jordi... explica un conte a la Marató 
Taller Intensiu de recursos narratius amb l'Aula de Teatre.
Recursos per explicar un conte: dramatització i focalització. 2 sessions: 9 i 16 d'abril. Cal inscripció.

dimecres

10
17.30 h Biblioteca de Montornès
Taller amb la M. Àngels. Vine a fer-te la teva agenda de lectura. 
Activitat destinada a infants de 6 a 10 anys.  Cal inscripció

divendres

12
19 h Galeria Can Xerracan
Inauguració de l’exposició
La Maternitat d’Elna “La lluita per l’oportunitat de viure”
A càrrec d'Assumpta Montellà, historiadora i escriptora, autora entre d'altres, de La 
Maternitat d'Elna i La biografia d'Elisabeth Eidenbenz.

de 10 a 19 h Plaça Pau Picasso
I Concurs Dia Mundial de l'Art
Concurs de pintura lliure amb la participació d'artistes al carrer en homenatge a 
Salvador Dalí. Les millors obres seran premiades per un jurat.
Més informació: as.artvenus@fagic.org, 653456229 o Facebook i twitter: Associació d'Art Venus 
Organitza: Associació d'Art Venus

diumenge

14

18 h Biblioteca de Montornès
L'Hora del conte amb la Mon Mas. Vol amb destinació a....
Activitat destinada a infants de 3 a 8 anys.

dimarts

16 Sessió de recursos a Internet per treballar en català
Diccionaris en línia, cercadors lingüístics, traductors i correctors, etc.
A càrrec de Reyes Barragán, tècnica de l'Oficina de Català de Montornès

10.30 h Biblioteca de Montornès

dijous

18

Satèl·lit ball... Jocs cooperatius alternatius
11 h Plaça de Pau Picasso

dimarts

9

dilluns

15

divendres

26
Aula de Dansa de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Tallers de dansa en família 
16.45 h Dansa en família per a nadons de 0 a 3 anys. 18 h Dansa en família per a infants de 4 a 7 
anys.19.30 h Dansa en família per a infants i joves, a partir de 8 anys. 
(pels nadons que no gategin convé portar un portanadons ergonòmic).

17.30 h Biblioteca de Montornès
L'Hora Menuda, Mireu allà dalt, a càrrec de Mercè Rubí 
Identificar el llibre com un element de joc , d’imaginació i d’aprenentatge.

dimecres

24

17.30 h Biblioteca de Montornès
Taller amb la M. Àngels. "Tota cuca viu"
Taller familiar de primavera on pintarem pedres i les convertirem en insectes que es podran utilitzar 
com a petjapapers o aguantallibres.  
Taller familiar.Cal inscripció prèvia: 93 568 65 30, b.montornes@diba.cat, Facebook.

dimecres

24

diumenge

21

dissabte

20

Montornès llegeix Comadira 
Col·laboren els alumnes de  català de l'Escola d'Adults, dels cursos del CNL i dels 
casals de la Gent Gran. Els alumnes del projecte 'Fem els deures', guanyadors del 
concurs intern de poesia, llegiran els seus poemes al final de l'acte.
El proper dijous 9 de maig, a les 18 h el poeta Narcís Comadira visitarà la Biblioteca.

18 h Parc dels Castanyers (en cas de pluja, Sala d'Actes Biblioteca)

Presentació del llibre  d'Encarna Gascón, 
Llevadores en acció: llevant nadons, lligant melics 
Presenta l'acte la doctora Mª del Puig Deulofeu, Directora del CAP de Montornès amb 
la presència de Tomás Gil i Membrado, creador de la Sardana de les Llevadores i la 
col·laboració dels alumnes de l’Escola Municipal de Música

18 h Parròquia de Sant Sadurní
Tot el dia, carrers del poble
Caramelles 
Les caramelles són unes cançons i balls populars que es canten per Pasqua i que converteixen els 
carrers i places de la vila en escenaris privilegiats d’una manifestació cultural única d’arrel 
tradicional. Aquest any  La Coral La Lira cantaran per les masies i carrers del poble. 
Entre altres moments, podeu gaudir-ne a les 13.15 h, aproximadament, als jardins de l’església de Sant Sadurní, a 
les 16.45 h a la residència de gent gran Alsina i a les 18.30 h al carrer Major. 
Organitza: Societat Coral La Lira


