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Portes obertes a Can Saurina 
Els dies 1 i 2 de desembre Can Saurina celebra jornades de portes obertes 
perquè la ciutadania pugui visitar l'edifici i veure el resultat de les obres que 
l'han convertit en un centre cultural i en la nova seu de Ràdio Montornès. 
L'equipament, ubicat al carrer Major, 2, romandrà obert al públic el divendres 1, 
de 17 a 20 h i el dissabte 2, d'11 a 14 h. 

 

 

 

 

 

 

Espai de cultura i expressió artística 

A la planta baixa de l'edifici hi ha una sala d'exposicions on es preveu una 
programació estable de propostes artístiques. 
També s'ha reservat un espai privilegiat amb aparador a l'exterior per a 
l'exposició permanent del Terminus Augustalis, la pedra de terme del primer 
quart del segle I dC localitzada a Montornès el 1998 i que, per la seva forma i el 
seu volum, és un monument epigràfic  únic a Catalunya. 

La mateixa planta alberga un sala que s'ha destinat a l'activitat del Club 
d'Escacs Montornès així com diversos espais de reunió. 

Ja a la primera planta hi ha una sala d'actes dotada amb equipament 
multimèdia. 

 

La nova seu de Ràdio Montornès. 

Al costat de la sala d'actes de la planta superior, hi ha les noves instal·lacions 
de Ràdio Montornès. L'emissora municipal arriba a Can Saurina precedida 
d'una història de 33 anys repartits entre les emissions dels primers temps al 
carrer de Sant Lluís i les de les darreres tres dècades a Can Xerracan. La ràdio 
compta amb tecnologia renovada i amb la possibilitat de fer ús de la sala 
d'actes com a espai dotat per fer programes en directe amb públic. 
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L'acte institucional de presentació tindrà lloc l'1 de desembre a 
les 18 h i comptarà amb la presència de l'alcalde, José A. 
Montero, així com de representants de l'Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 

Tant el dia 1 com el dia 2 es duran a terme activitats als diversos espais. 

Dia 1: de 17 a 20 h / Día 2: d'11 a 14 h 

 SALA D'EXPOSICIONS 

Els secrets del castell de Sant Miquel. Primera campanya d'excavacions 
(2016). Mostra sobre els treballs de la campanya de recerca arqueològica 
realitzada al desembre de 2016. Una excavació amb cinc sondejos que ha 
permès valorar la potència estratigràfica i el procés d'enrunament, així com 
documentar l'estat de conservació de les restes. El resultat és una imatge 
general inèdita del conjunt del castell, base de la redacció del Pla Director per a 
la recuperació d'aquest Bé Cultural d'Interès Nacional. 

Oberta al públic fns al 16 de desembre 
Horari: De dilluns a divendres (excepte els dies 6, 7 i 8 de desembre) de 17 a 
20 h 
Dissabtes 9 i 16 de desembre d'11 a 14 h. Visita guiada: 16 de desembre, a les 
12.30 h 

 SALA 1 i DESPATX 3 

Partides d'exhibició del Club d'Escacs Montornès 

 SALA 2 

Projecció del documental Festes, tradicions i lleure. Quart documental de la 
sèrie “Parlem de Montornès. Memòria del segle XX” que fa un recorregut 
audiovisual pels costums i el lleure dels anys, 40, 50 i 60 del segle passat. Amb 
entrevistes a persones grans del poble i il·lustrat amb imatges fílmiques i 
fotografies del fons de l’Arxiu Històric. 

 RÀDIO MONTORNÈS 

Els estudis de l'emissora municipal, des de dins 


