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Inauguració del Centre Juvenil
Sputnik
L'acte institucional d'inauguració tindrà lloc el dijous 8 d'octubre, a

les 17.30 h, al Centre Juvenil Sputnik (c. del Molí, 28 de Montornès
del Vallès).
L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde de Montornès, José A. Montero; del
regidor de Joventut, Sergio Carrllo Quintanilla; del cap de l'Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona, Oriol Fernández, i de la coordinadora territorial de Joventut a
Barcelona de la Direcció Gral. de Joventut de la Generalitat, Laura Ribalaiga.
Abans dels parlaments es farà una visita guiada pel nou equipament en grups
reduïts, per la qual cosa es prega confirmació d'assistència a
premsa@montornes.cat
El dissabte, 10 d'octubre, a partir de les 19 h, l'equipament acollirà diverses activitats
adreçades als joves, entre les quals, un concert amb el grup Ketecalles i un castell de
focs amb la col·laboració del Ball de Diables i Drac de Montornès.
Totes les activitats tenen aforament limitat i es duran a terme amb totes les mesures
higiènic sanitàries necessaris. Per assistir al concert i espectacle de dissabte cal fer
reserva prèvia a l'enllaç: https://forms.gle/wwvenFa7ui2taMVZA
Sputnik: un pol de referència comunitària
El Centre Juvenil Sputnik neix amb l'objectiu d'esdevenir un veritable pol de la vida
comunitària del jovent montornesenc. La tasca que s'hi durà a terme complementarà i
ampliarà la que es desenvolupa des de fa anys al Centre Juvenil Satel·lit, a Montornès
Nord.
El nou espai disposa de 500 m2 distribuïts en dues plantes que inclouen espais per a la
gestió, una sala polivalent amb accés a terrassa, sala d'estudis, sala taller i diversos
espais exteriors per poder fer-hi espectacles i desenvolupar-hi activitats artístiques.
L'equipament també acollirà el Gastrobar, una iniciativa del departament d'Ocupació,
Promoció Econòmica i Comerç, per a l'impuls de projectes cooperatius d'economia
social i solidària.
La sostenibilitat, base del projecte constructiu
L'edifici que acull l'Sputnik ha estat concebut des de l'inici com una infraestructura
ecològica i eficient i compta amb la qualificació energètica A. En el seu disseny i
execució s'ha incidit en aspectes diferencials pel que fa als aïllaments, materials
utilitzats i a l'aprofitament energètic.
Així, una part important dels materials constructius són reciclats i compten amb
l'etiquetatge de producte sostenible. L'edifici compta amb plaques solars fotovoltaiques
i amb un sistema informatitzat de control de consums (d’aigua i electricitat) i de nivells
de CO2 per garantir la qualitat de l’aire interior.

