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Jornada de portes obertes a l’Hotel
d’entitats de Montornès
Aquest diumenge, 20 de novembre a les 12 h, representants de
l’Ajuntament i de les associacions residents a l’Hotel d’entitats
celebraran la inauguració de l’equipament. A partir de les 11 h
hi haurà activitats i jornada de portes obertes.
En el marc de les Festes de Tardor que s’han iniciat en els darrers dies, aquest
diumenge, 20 de novembre, es durà a terme la inauguració de l’Hotel d’entitats.
A les 11 h, començarà una jornada de portes obertes que es complementarà amb
activitats, com un taller de transferència de fotografies que oferirà l’Associació
Fotogràfica de Montornès, una de les residents a l’equipament. L’Associació Volumont
farà una recollida de material d’higiene en el marc de la campanya “Un somriure per a
tothom”.
A les 12 h, es durà a terme la inauguració oficial de l’equipament amb la presència de
l’alcalde, José A. Montero, la regidora de Participació Ciutadana, Mar García i
representants de les onze entitats que ja desenvolupen les seves activitats a l’Hotel.
Un espai amb història
L’Hotel d’entitats ha completat la reforma que es va iniciar el 2014 a l'edifici municipal
del carrer de Blas Infante que acull l’Escola Sant Sadurní. En una primera fase es va
condicionar la planta baixa i la zona d’aparcaments per a instal·lar el menjador nou del
centre. Posteriorment es van habilitar les plantes superiors per fer-hi l’Hotel.
De fet la història de tot l’edifici va molt lligada a la d’aquesta escola. És per això que
diumenge, també hi haurà una petita exposició amb documents històrics relacionats
amb aquest edifici i el testimoni d’alguns dels mestres que hi van treballar a partir de la
seva construcció, l’any 1966.
Característiques de l’equipament
L’equipament per a les associacions té 264,25 m2 útils distribuïts en dues plantes,
disposa de 6 despatxos per a la gestió administrativa de les entitats, 5 sales
polivalents per a activitats i reunions, i espais d’office i d’emmagatzematge de material.
A més, les sales estan dotades d’envans mòbils que permeten configurar els espais
depenent de les necessitats d’utilització. Tenen una capacitat de 65 persones a la
segona planta i de 45 a la primera.
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Relació d’entitats residents
- Associació de veïns i veïnes del centre de Montornès
- Centre d'Estudis de Montornès del Vallès (CEMV)
- Associació Excursionista Lleure Montornès
- Associació Fotogràfica de Montornès,
- Associació Volumont
- Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
- Créixer i Educar en Família
- Associació El Cirerer d'Arboç
- La Remençada
- AMPA El Lledoner
- Peña madridista de Montornès del Vallès.

