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Cada dos anys se celebra a Montornès un acte cultural, en el decurs del qual 
es lliura la Beca Montornès del recerca històrica. Enguany, la Sala d'Actes de 
l'Ajuntament acollirà una xerrada a càrrec de l'escriptor i membre del jurat de la 
beca, Ignasi Riera. La conferència es titula "1914, els estralls de la Guerra Gran 
i el contrapunt d'esperances noves a Catalunya". 

Seguidament es llegirà el veredicte de la Beca de recerca 2014. La beca està 
dotada amb 6.000 euros i la possible publicació del treball resultant. 

De les sis edicions celebrades fins ara n’ha sortit la publicació de set llibres. La 
col·lecció constitueix un referent en l’estudi de Montornès des dels punts de 
vista històric, geogràfic, demogràfic i econòmic.  

L’històric dels guanyadors: 

Any 2012: Abel i Javier Álvarez Conchudo. Montornès Nord, de ciutat a barri: 50 anys 
de Ciudad Satélite (en fase d'elaboració). 

Any 2010: Alberto Reche Ontillera. L’Speculo de 1764. Una aproximació documental 
al Montornès medieval. 

Menció especial del jurat: Enric Garcia-Pey Pey. Montornès del Vallès. Recull 
onomàstic. 

Any 2008: José Javier Guidi Sánchez. Montornès del Vallès. Territori i poblament de 
l'Antiguitat a l'Edat Mitjana. 

Any 2006: Xavier Ciurans i Vinyeta. Els Masferrer. Estudi d’una nissaga benestant del 
Vallès. 
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Any 2004 (Beca ex aequo) 

Arnau González i Vilalta Montornès del Vallès (1931-1945). De la il·lusió democràtica 
al primer franquisme.  

David Gesalí Barrera. L’aeròdrom 329. Montornès del Vallès i l’aeronàutica a la Guerra 
Civil. 

Any 2002: Orland Mena i Casals. Un mossèn a judici. Societat i Conflictes de poder al 
Montornès del XIX. 


