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Memorial Covid-19: un espai per retre 
homenatge a les víctimes de la pandèmia i 
a la ciutadania 
El 14 de maig s’estrenarà el documental “Montornès i la crisi 
de la Covid-19” i es presentarà un nou espai als jardins de 
l'Ajuntament, creat per retre homenatge a les víctimes del 
virus i a la ciutadania. 

Superats els pitjors moments de la pandèmia, Montornès ret homenatge a les víctimes 
i a l’esforç del veïnat per alleugerir l'impacte del virus amb col·laboracions 
desinteressades. Tot això s'explica al documental Montornès i la crisi de la Covid-
19 que s'estrenarà el 14 de maig. El film mostra nombrosos testimonis, tant de veïns i 
de veïnes com personal sanitari i de l'Ajuntament, que descriuen vivències en primera 
persona o reflexionen sobre les situacions que va provocar el coronavirus i de quina 
manera es van intentar pal·liar. 

També dissabte es presentarà l’espai Memorial Covid-19. El missatge "Cuidem-nos 
Montornès" presideix aquest espai artístic creat als jardins de l'Ajuntament a partir dels 
troncs de pins que hi havia i que, per raons de seguretat, era necessari i urgent talar. 
S'ha habilitat una zona en què es distingeix una alzina surera de nova plantació, que 
esdevé un símbol de la fortalesa, de l’anhel de la vida i de la memòria. L'acompanyen 
seients de fusta de pi que tenen inscrita la paraula "vida" en cinc idiomes perquè tota 
la població s'hi pugui veure representada.   

Actes del Memorial Covid-19 

 Projecció del documental Montornès i la crisi de la Covid-19: 
- A les 10.30 h a l’Espai Cultural Montbarri 
- A les 11 h al Teatre Margarida Xirgu 
Entrada gratuïta i aforament limitat. Hi haurà servei d’acollida per a infants. 
La reserva d’entrades ja està disponible al web entrades.montornes.cat 

 Presentació del Memorial Covid-19. 
A les 12.30 h, als jardins de l'Ajuntament. 
Homenatge a les víctimes del Covid-19 i d’agraïment a la ciutadania. 
Ofrena floral. 
L’acte és obert i no cal reserva prèvia. 
Les persones o entitats que vulguin podran fer la seva ofrena floral. 

El documental Montornès i la crisi de la Covid-19 estarà disponible al canal de 
YouTube de l’Ajuntament el mateix dissabte, a la tarda. 
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