
CONEIXEMENT DE L’ENTORN PATRIMONI HISTÒRIC 
 Un tomb per la Història de Montornès 

 

 
 
 
 

FORMAT 
Visita guiada i teatralitzada per conèixer els principals elements patrimonials 
urbans del nucli antic del poble, alguns dels quals ja no existeixen. 
El trajecte recorre dotze punts d'interès en companyia del senyor Valentí 
Traveria, un personatge de ficció que representa un estiuejant dels anys 50.  
L'itinerari mostra com va créixer Montornès a principis del segle XX: de la vila 
medieval cap a la vila moderna i de la Sagrera a la Carretera. 
Durant el recorregut comptarem amb les aportacions d’alguns veïns que han 
viscut i experimentat en primera persona molts dels fets que tractarem al llarg 
d’aquesta activitat. 
 
PROGRAMA 
Difusió del Patrimoni Cultural de Montornès del Vallès. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 4rt de Primària. Altres nivells cal consulta prèvia. 
 
CALENDARI 
Dies i hores a convenir 
 
DURADA PREVISTA 
1 hora i 15 minuts aproximadament. 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer els elements més representatius de la història del segle XX al nostre 
municipi. Introduir al públic escolar a la transformació urbana, social i 
econòmica soferta a partir  de la construcció de la carretera a Montornès d’una 
manera dinàmica, divertida i interactiva. Estimular l’intercanvi generacional 
entre el públic escolar i els veïns que hi participen de manera altruista en les 
explicacions. Interpretació del paisatge urbà considerant les seves causes i 
conseqüències, posant èmfasi tant en els elements que es conserven a dia 
d’avui com en els que no. 



 
DESCRIPCIÓ 
Aquesta activitat és itinerant. El punt de partida és a les Antigues Escoles  
ubicades a la plaça del pintor Mir i el recorregut finalitza a la plaça Joan Miró.  
Al llarg de l’activitat intervenen veïns coneixedors dels elements dels que es 
parla. 
Aquesta activitat inclou la visita als següents elements patrimonials en el mateix 
ordre en el que es citen: 
Antigues escoles, Parròquia de Sant Sadurní, el carrer de Francesc Macià, Can 
Comas, el Pont de la Mandra, Can Primo, la Casa dels Telèfons, la Fonda d’en 
Pepó, la Fusteria Fàbregas, Can Saurina, Ca l’Ollé i l’antic Camp de futbol. 
 
 
METODOLOGIA 
Explicació a cada una de les parades de l’itinerari per part del guia amb la 
participació de l’actor que teatralitza l’activitat, i les aportacions de veïns del 
municipi que ens parlaran en primera persona de les seves experiències i 
records. Aquest fet permet al públic endinsar-se en aquesta realitat del passat 
de Montornès d’una manera molt natural i didàctica. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Inici de l’itinerari a la plaça del Pintor Joaquim Mir. Finalització a la plaça de 
Joan Miró. 
 
RECURSOS 
Humans: guia local  
Econòmics: subvencionats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
OBSERVACIONS 

a- Aquesta activitat forma part d’un itinerari de visites a diferents elements 
del patrimoni municipal al llarg dels diferents nivells educatius. 

 
INFORMACIÓ: 
Servei de Patrimoni Municipal. gestiopatrimoni@montornes.cat  
Telèfons: 93 114 9007 /// 93 5721170 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


