JORNADES EUROPEES

DE PATRIMONI 2017
6, 7 I 8 D’OCTUBRE

MONTORNÈS DEL VALLÈS
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JORNADES EUROPEES

DE PATRIMONI 2017
TORRE DEL TELÈGRAF

Divendres 6 d’octubre

Jornada de portes obertes.

Amb escenes de recreació històrica cada 30 minuts.
La Torre del Telègraf és una construcció de mitjan del segle XIX que fou utilitzada
durant la 2a Guerra Carlista com a element de comunicació visual de l’exèrcit
isabelí. Els soldats que hi estaven destinats també hi vivien i del seu manteniment
se’n feien càrrec les poblacions properes.
Descobrirem com era una torre de telegrafia òptica i com era la vida diària dels
soldats i torrers.
On
Barri de Can
Bosquerons

Horari
De 18.00 h a
20.00 h

Preu
Activitat
gratuïta

Que` cal portar?
Calçat còmode i
aigua

Inscripcions
No cal inscripció
prèvia

En cas de pluja
l’activitat quedarà
ajornada

Com arribar
Cal pujar a peu o en cotxe pel carrer de la Via Augusta fins a arribar a l’inici
del camí del Telègraf on hi ha una cadena. Després cal caminar 200 m fins
a arribar a la torre.

Organitzat per l’Ajuntament de
Montornès del Vallès

gestiopatrimoni@montornes.cat
Tel.93 114 90 07

JORNADES EUROPEES

DE PATRIMONI 2017
CASTELL DE SANT MIQUEL

Dissabte 7 d’octubre

Visites guiades a l’emplaçament del Castell.

Presentació dels resultats de la recent campanya d’excavació arqueològica duta a
terme el desembre de 2016, de la mà dels arqueòlegs investigadors del projecte.
On
Castell de Sant
Miquel

Horari
A les 11.00 h i a
les 12.00 h

Que` cal portar?
Calçat còmode i
aigua

En cas de pluja
l’activitat quedarà
ajornada

Preu
Activitat
gratuïta

Com arribar
A) Tota la pujada a peu
Cal pujar al castell a peu i ser-hi a les 11.00 h o a les 12.00 h en punt per a la
visita. No cal inscripció prèvia.
B) Part de la pujada en microbús
Per facilitar l’accés al castell als visitants de Montornès del Vallès i de Vallromanes utilitzarem un microbús que ens acostarà fins al Coll de Can Corbera.
Les places són limitades i farem dos torns per al desplaçament. Per obtenir
plaça al microbús cal reservar prèviament a gestiopatrimoni@montornes.cat
o garciaro@diba.cat.
1r torn:
10.00 h davant de l’Ajuntament
de Montornès del Vallès
10.15 h davant de l’Ajuntament
de Vallromanes
10.30 h Coll de Can Corbera
2n torn:
11.00 h davant de l’Ajuntament
de Montornès del Vallès
11.15 h davant de l’Ajuntament de
Vallromanes
11.30 h Coll de Can Corbera
Des del coll de Can Corbera fins
al castell són 20 minuts
caminant, dificultat mitjana.
Organitzat pels ajuntaments de
Montornès del Vallès i de Vallromanes

gestiopatrimoni@montornes.cat
Tel. 93 114 90 07

JORNADES EUROPEES

DE PATRIMONI 2017
V ANIVERSARI DE LA MUSEÏTZACIÓ
DE MONS OBSERVANS
Diumenge 8 d’octubre
L’assentament romà de Mons Observans va obrir les portes al públic el mes d’octubre de 2012. Des d’aleshores, més de deu mil persones han visitat el jaciment per
descobrir les excepcionals restes arqueològiques que s’hi conserven i entendre
com era la vida dels seus habitants. Us convidem a celebra-ho amb nosaltres en
una jornada de portes obertes molt especial, en la qual podreu viatjar a l’època
romana i brindar tots plegats perquè els Déus ens siguin benignes.
Programació
11.00 h: Taller infantil d’indumentària romana.
11.00 h: Visita guiada i teatralitzada al jaciment, amb la participació dels Armats de
Martorelles.
12.30 h: Parlaments institucionals i brindis commemoratiu.
13.00 h: Ballada de Gegants de Montmeló i Diables de Montornès.
On
Mons
Observans

Horari
D’ 11.00 h a
13.30 h

Organitzat pels ajuntament de Montornès
del Vallès i de Montmeló.
Col•laboren: Armats de Martorelles, Gegants
de Montmeló i Diables de Montornès.

Preu
Activitat
gratuïta

En cas de pluja
l’activitat quedarà
ajornada

gestiopatrimoni@montornes.cat
Tel.93 114 90 07

