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L
a cultura és un element clau de la nostra societat, una manera d’ex-

pressar-se a través de múltiples formes que alhora ens permeten rela-

cionar-nos. Així, son cultura les representacions artístiques, les festes 

populars, els tallers, el patrimoni, la lectura, la formació, etc.

Però cultura també és el que generen els espais on s’hi desenvolupa, les re-

lacions entre les persones, per tant, les diverses activitats que s’ofereixen al 

municipi son un bon exemple de cultura entesa com a pràctica comunitaria 

on compartir i generar coneixements, on aprendre vol dir també gaudir.

Per això, en aquesta Guia Cultural de Montmeló trobareu tots els tallers 

que es realitzaran a La Torreta durant el curs 2021-2022 i els monogràfics 

d’aquest primer trimestre, d’octubre a desembre. També trobareu els serveis 

dels diferents equipaments municipals de Montmeló que ofereixen progra-

mació cultural i que obren les portes a tothom.

Després d’un any complicat, mireu-la amb atenció que segur que hi trobareu 

alguna proposta que us agradi! I és que, MONTMELÓ ÉS CULTURA.

Guia cultural
2021-2022

• La Torreta
• Oficina de Català
• Museu Municipal
• Mons Observans
• Sala Polivalent
• Biblioteca La Grua
• Arxiu Municipal

Montmeló és Cultura

3 Calidoscòpia | Cultura tradicional | 2020



• L’inici del nou curs de tallers serà a l’octubre de 2021.

• El primer trimestre s’allargarà fins al 23 de desembre del 2021.

• Les activitats es desenvoluparan sempre i quan s’arribi a un mínim de 6 
inscrits per grup, o bé si el departament de cultura ho considera adient.

• Serà imprescindible haver omplert el full de domiciliació bancària (del 30 
de setembre al 2 d’octubre) per tenir garantida la matrícula al taller desit-
jat.

• Dels tallers que quedin plens, s’obrirà una llista d’espera que seguirà es-
trictament l’ l’ordre resultat d’un sorteig que es farà el dia 29 de setembre.

• El cobrament de les quotes es realitzarà a mes vençut. Tanmateix, per tra-
mitar la baixa caldrà avisar abans del dia 15 del mes previ presencialment 
al Centre Cultural La Torreta. En cas contrari, es cobrarà el mes següent.

• Es cobrarà una quota en concepte de matrícula i material. Aquesta aporta-
ció es carregarà a la quota de la primera mensualitat.

• Les bonificacions queden regulades per ordenança municipal. Es podrà 
sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa per la realització de tallers ate-
nent al nivell de renda personal o de la unitat familiar. Les sol·licituds de 
bonificació es presentaran durant el període d’inscripció, del 30 de setem-
bre al 2 d’octubre.

Tallers al Centre Cultural
de Montmeló La Torreta

Tallers
curs 2021-2022
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Tallers
curs 2021-2022

FAQS
Què, quan, com?
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Preinscripció
• Del 20 al 28 de setembre pels tallers regulars i els monogràfics.
• Pels monogràfics mensuals de novembre i desembre, la preinscripció 

s’obrirà el mes anterior a la seva realització.
• Preinscripció online al web municipal: www.montmelo.cat. Suport per 

a dubtes i consultes al telèfon 93 572 10 33 de 9 a 13 h.
• Preinscripció presencial a la Jornada de portes obertes de dissabte 25 

de setembre a La Torreta de 16 a 20 h.

Sorteig de places
• En cas que hi hagi més persones preinscrites que places disponibles, 

es realitzarà un sorteig públic de les places restants.
• El 29 de setembre a les 12 h a La Torreta.
• Retransmissió en directe pel canal d’Instagram de l’Ajuntament.

Inscripció
• Del 30 de setembre al 2 d’octubre al Centre Cultural La Torreta.
• Dijous 30/09 i Divendres 01/10: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.
• Dissabte 02/10: de 10 a 13 h
• Omplir el full d’inscripció i l’autorització de domicialiació de quotes.



Oferta regular | oct’21-jun’22
Tallers de salut i moviment

Tallers
curs 2021-2022
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IOGA
El Taller de ioga i relaxació pretén fomentar una pràcti-
ca saludable d’activitat física, amb diferents postures de 
ioga i tècniques de relaxació i meditació. Es treballa per 
aconseguir els objectius amb la pràctica d’exercicis físics, 
respiratoris i la capacitat de dirigir la ment i la concen-
tració. Es practiquen els “asanes” bàsics, posant l’enfoc 
en la respiració ioguica o complerta, i la concentració de 
la ment. Exercicis amb so, entonació de vocals, pràctica 
d’harmònics i cants mantres, entre d’altres.

A càrrec de | Jaime Xicola de Vital Activity

Nivell inicial-mig

• Dilluns i dimecres 
17.30 - 19.00 h

• Dimars i dijous  
19.15 - 20.45 h

Nivell avançat

• Dilluns i dimecres 
19.15 - 20.45 h

Preu 32 €/mes
• 2 sessions/setmana

• Dilluns  
18.00 - 19.30 h

• Dilluns  
19.30 - 21.00 h

Preu 20 €/mes
• 1 sessió/setmana

DANSA DEL VENTRE
La dansa del ventre, com a tècnica de treball corporal, 
mental i espiritual, treballa la flexibilitat física, la resis-
tència muscular, la coordinació, la millora del sistema 
cardio-respiratori i l’ equilibri, entre d’altres aptituds físí-
ques i mentals.

A càrrec de | Eli Garcia



Tallers
curs 2021-2022
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HIPOPILATES
Sessions amb una sèrie d’exercicis centrats en el treball 
del tronc que permeten enfortir i tonificar la muscula-
tura de tot el cos sense augmentar la massa muscular, 
millorant la alineació corporal, la postura i aconseguint 
un major equilibri físic i mental.

A càrrec de | Inés Roncero

• Dimarts  
09.30 - 10.30 h

• Dijous  
18.40 - 19.40 h

• Dijous  
19.45 -20.45 h

Preu 18 €/mes
• 1 sessió/setmana

Oferta regular | oct’21-jun’22
Tallers de salut i moviment

• Dimarts  
11.00 - 12.00 h

Preu 18 €/mes
• 1 sessió/setmana

Taller adreçat a les mares i pares amb nadons de fins a 12 
mesos perquè puguin realitzar el taller d’hipopilates amb 
la companyia dels seus fills.

A càrrec de | Inés Roncero

HIPOPRESIUS AMB NADONS



Oferta regular | oct’21-jun’22
Tallers artístics i creatius

Tallers
curs 2021-2022
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MANUALITATS
Taller dedicat a la creació, decoració i transformació de 
diferents peces, ja siguin noves o reutilitzades, a través 
d’aplicacions de diferents materials, pastes de relleu, pin-
tures, teixits (samarretes, ventalls, tovalles, coixins), etc... 
Varietat de manualitats adaptades a les idees de l’alum-
nat,

A càrrec de | Conchi Chamorro

• Dilluns  
10.00 - 12.00 h

Preu 24 €/mes
• 1 sessió/setmana

• Divendres  
10.00 - 11.30 h

• Divendres  
11.30 - 13.00 h

Preu 18 €/mes
• 1 sessió/setmana 

PATCHWORK
El Patchwork és un treball d’unió de retalls o trossos de 
tela petits que formen una altra tela més gran formada 
per diferents blocs de pegats. En aquest taller podreu ela-
borar les vostres pròpies creacions i aprendre noves tèc-
niques per tal d’ampliar els vostres coneixements sobre 
aquest món tan fascinant.

A càrrec de | Lourdes Muñoz

• Dimarts  
18.15 - 20.15 h

• Dimecres  
18.15 - 20.15 h

Preu 24 €/mes
• 1 sessió/setmana

Tallers
curs 2021-2022

8



Tallers
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Oferta regular | oct’21-jun’22
Tallers artístics i creatius

• Dilluns  
12.00 - 13.30 h

Preu 18 €/mes
• 1 sessió/setmana

PINTURA DE ROBA
En aquest taller s’utilitzaran materials per poder plasmar 
les creacions que més ens agraden en teixits de diferents 
tipus, com poden ser samarretes, ventalls, estovalles, coi-
xins, etc... Amb l’objectiu de tenir la satisfacció de poder 
crear peces úniques. Varietat d’opcions adaptades al for-
mat i les idees de l’alumnat.

A càrrec de | Conchi Chamorro

FOTOGRAFIA DIGITAL
Curs monogràfic de dotze sessions, per tal de conèixer 
el món de les càmeres reflex digitals. Amb tres nivells 
de duració -opcional-, comencem per conèixer la nostra 
càmera i aprendrem a posar-la a funcionar amb tota la 
part manual, els diafragmes, obturacions, profunditats de 
camp, composicions, i moltes coses més.

• Els grups es formaran en funció del nivell dels participants i 
se’n realitzarà un per trimestre. Per cursar el 2n i 3r nivell cal 
haver cursat els nivells anteriors. Imprescindible disposar de 
càmera fotogràfica reflex digital pròpia.

A càrrec de | Mairena Cano

1r nivell
• Dimecres 

18.45 - 20-45 h

2n nivell
• Dimarts  

18.45 - 20-45 h

3r nivell
• Dijous  

18.45 - 20-45 h

Preu 25 €/mes/nivell
• 1 sessió/setmana
   durant 3 mesos



Oferta regular | oct’21-jun’22
Tallers artístics i creatius

Tallers
curs 2021-2022
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• Dilluns  
18.30 - 20.00 h

Preu 25 €/mes
• 1 sessió/setmana

PERCUSSIÓ
L’objectiu principal serà l’apropament a les primeres ba-
ses musicals, rítmiques i expressives a través de jocs i 
exercicis bàsics. Es treballarà la creativitat i la intuició 
com a eina principal, així com s’enfocarà en termes de 
percussió corporal. També es treballaran tempos i me-
moització amb bidons per a posteriorment afegir instru-
ments percutius i desenvolupar dinàmiques

A càrrec de | Brincadeira

• Dilluns  
18.00 - 20.00 h

•Divendres  
17.00 - 19.00 h

Preu 24 €/mes
• 1 sessió/setmana

RESTAURACIÓ
Vine a passar una bona estona aprenent tècniques de res-
tauració de petits mobles i altres objectes. Aconseguiràs 
deixar els teus mobles com nous! Aprendràs a restaurar 
i transformar les peces que tinguis a casa a partir de di-
ferents tècniques; tapisseria, decapè, chalk paint, reixeta, 
goma laca… les possibilitats son infinites!

A càrrec de | Taller Calamarga



Tallers
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Oferta trimestral | oct-des’21
Tallers d’octubre

• Dimecres 20 i 27 oct. 
18.00 - 20.00 h

• Dijous 21 i 28 oct.  
10.30 - 12.30 h

Preu 24 €/mes
• 2 sessions
   monogràfiques

COSMÈTICA NATURAL I
Elaboració d’un tònic facial i d’un sèrum
Introducció a la cosmètica natural, presentant els benefi-
cis que aquesta aporta a la nostra pell.

Una sessió d’elaboració d’un tònic facial natural a partir 
d’un macerat amb oli i extractes naturals.

Una sessió de preparació d’un hidrogel de base aquosa 
amb àcid hialurònic carregat de propietats per la pell de 
la cara, a partir de diferents mescles.

A càrrec de | Tot Naturaly

• Dimecres d’octubre 
dies 6, 13, 20 i 27 
11.30 - 13.00 h

Preu 18 €/mes
• 4 sessions

SCRAPBOOK
Creació d’un àlbum de fotos únic
Després d’unes vacances, què millor que un àlbum per 
recordar els bons moments passats?

En aquest taller, impartit pels usuaris d’El Trencadís, po-
dràs crear...etc un àlbum únic mitjançant la tècnica de 
l’scrapbook, empleant diferents materials, formes tro-
quelades, papers estampats i un munt de coses més.

A càrrec de | El Trencadís Centre Ocupacional



Tallers
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• Divendres d’octubre 
dies 8, 15, 22 i 29 
11.30 - 12.30 h

Preu 20 €/mes
• 4 sessions

EMBARASSADES
Sent la música abans de néixer
Aquest taller té per objectiu convidar a dones embaras-
sades i les seves parelles a acompanyar la gestació amb 
música.

Al llarg de les sessions realitzarem activitats pràctiques 
pensades per a treballar aspectes tant físics com emo-
cionals a través de la música, per a despertar les sen-
sacions, afavorir el vincle amb el nadó, el de la parella i 
millorar la qualitat de l’embaràs. 

Parlarem, també, de la importància de la música ja des 
d’abans de néixer i gaudirem d’algunes sorpreses que us 
tenim preparades!

Un matí per compartir amb el vostre futur nadó, a través 
de la música, amb una mirada amorosa i respectuosa.

A càrrec de | Anna Roig Dolz de Creixendo

Oferta trimestral | oct-des’21
Tallers d’octubre



Tallers
curs 2021-2022
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Oferta trimestral | oct-des’21
Tallers de novembre

• Dimarts de novembre 
dies 9 ,16, 23 i 30 
19.00 - 21.00 h

Preu 20 €/mes
• 4 sessions

AUTODEFENSA
Amb l’objteciu d’abordar l’autodefensa des d’una pers-
pectiva de gènere i amb la voluntat de situar les agres-
sions envers les dones dins d’un context social .Aquest és 
un taller pràctic interactiu, amb jocs de rol, entrenament 
físic i ús controlat de situacions de simulacre, que perme-
trà adquirir aptituds i eines per resoldre situacions violen-
tes en cas que no sigui possible d’evitar-les prèviament.

A càrrec de | KarinKonkle

• Dimecres 10 i 17 nov. 
18.00 - 20.00 h

• Dijous 11 i 18 nov.  
10.30 - 12.30 h

Preu 24 €/mes
• 2 sessions
   monogràfiques

Una sessió d’elaboració d’un netejador sòlid a base de 
plantes, extractes i olis vegetals aíxí com tensioactius 
derivats del coco, d’un netejador sòlid.

Una sessió d’elaboració d’una crema per a la zona delica-
da dels ulls i formulada per evitar les bosses i mantenir la 
hidratació en una zona propensa a la formació d’arrugues.

A càrrec de | Tot Naturaly

COSMÈTICA NATURAL II
Elaboració d’un netejador sòlid i d’una crema contorn d’ulls



Tallers
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Oferta trimestral | oct-des’21
Tallers de desembre

• Divendres 10 des. 
18.00 - 20.00 h

• Dissabte 11 des.  
10.30 - 12.30 h

Preu 24 €  
• Sessió monogràfica

Per Nadal, una taula ben parada i bonica, per això, en 
aquest taller dissenyarem i crearem una centre de taula 
floral i nadalenc que us endureu a casa.

A càrrec de | El Racó de les Flors

ART FLORAL NADALENC I
Elaboració d’un centre de taula nadalenc

• Divendres 17 des. 
18.00 - 20.00 h

• Dissabte 18 des.  
10.30 - 12.30 h

Preu 24 €  
• Sessió monogràfica

Per decorar la porta de casa, o bé penjar al menjador, en 
aquest taller dissenyarem i crearem una corona de flors 
nadalenca que us endureu a casa.

A càrrec de | El Racó de les Flors

ART FLORAL NADALENC II
Elaboració d’una corona de flors nadalenca
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Oferta trimestral | oct-des’21
Tallers de desembre

• Dimecres 1 i 15 des. 
18.00 - 20.00 h

• Dijous 2 i 16 des.  
10.30 - 12.30 h

Preu 24 €/mes
• 2 sessions
   monogràfiques

Una sessió d’elaboració d’una crema facial, amb base de 
productes naturals, que s’adequarà a cada tipus de pell i 
les seves diversitats.

Una sessió on aprendrem a realitzar un mascareta amb 
plantes ayurvedes. Passarem una estona divertida apre-
nent la rutina de bellesa coreana, utilitzant tots els pro-
ductes elaborats en els tallers anteriors.

A càrrec de | Tot Naturaly

COSMÈTICA NATURAL III
Elaboració d’una crema i d’una mascareta facial

L’enquadernació japonesa uneix les fulles interiors a les 
tapes mitjançant fils i cordes. Això genera preciosos i sin-
gulars patrons geomètrics.

En aquest taller es realitzaran els quatre cosits tradicio-
nals de l’enquadernació japonesa; la Yotsume Toji, la Kan-
gxi, la Kikko Toji i la Asa No Ha Toji.

A càrrec de | Cerusa Restauració

ENQUADERNACIÓ JAPONESA
Creació d’un quadern nadalenc

• Dilluns 20 i dijous 23 
des. | 18.30 - 20.30 h

Preu 24 €/mes
• 2 sessions
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• Oficina de Català

• Museu Municipal

• Mons Observans

• Sala Polivalent

• Biblioteca La Grua

• Arxiu Municipal

La cultura al servei 
de Montmeló
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Consorci per a la normalització lingüística

Oficina de Català de Montmeló
Horari/Preus

Dimarts i dijous  
10.00 - 13.00 h

Dimarts 16.00 -  19.00 h

Els cursos de català són 
gratuïts

Adreça   
Centre Cultural La Torreta 
Folch i Torras, s/n

Telèfon   
634 254 450

mail/web/xarxes
montmelo@cpnl.cat
www.cpnl.cat
@cpnl.cat

L
’Oficina de Català de Montmeló forma part del Cen-
tre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. El 

CPNL va ser creat l’any 1989.

El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garan-
tir l’extensió territorial del coneixement i l’ús de la llengua 
catalana. L’activitat continuada més important són els 
cursos de català per a persones adultes.

També gestiona i organitza activitats relacionades amb 
la llengua i literatura catalana, voluntariat per la llengua, 
parelles lingüístiques i grups de conversa en català.

CURSOS DE CATALÀ A MONTMELÓ
A Montmeló es farà un curs presencial de Bàsic 1, dimarts 
i dijous de 09.15 h a 11.15  h i un curs en línia de Bàsic 2. 

La inscripció es va iniciar el 6 de setembre i es realitzea 
de manera telemàtica a través del www.cpnl.cat.

Per saber el nivell de coneixement de català i matricu-
lar-vos en el curs adient: www.cpnl.cat/nivell.
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Montmeló és patrimoni
Museu Municipal de Montmeló

Horari/Preus

De dilluns a divendres  
09.00 - 14.00 h

Entrada gratuita per a 
persones residents a 
Montmeló. 

Possibilitat de fer visites 
guiades i teatralitzades.

Adreça  
Plaça Joan Miró, s/n

Telèfon   
93 572 11 66

mail/web/xarxes
museu@montmelo.cat
www.museuslocals.diba.
cat/museu/2778057  
@museu_de_montmelo

El Museu Municipal de Montmeló és un equipament de 
l’Ajuntament de Montmeló obert a tot el públic des de 

l’any 1998.

Ocupa una antiga casa senyorial, Can Caballé, que fou 
construïda al voltant de l’any 1920 i que l’any 2001 es va 
incloure en el Catàleg del Patrimoni Històric, Arqueològic 
i Natural de Montmeló

La planta baixa compta amb una sala amb l’exposició de 
les restes romanes més importants trobades en el jaci-
ment arqueològic Mons Observans de Can Tacó.

La planta superior és un espai diàfan on es realitzen les 
exposicions temporals i activitats de caràcter cultural.

S’ofereixen diversos tallers dirigits a un públic general i 
escolar. A més de les activitats que es realitzen a l’interior 
del Museu també hi ha un seguit de rutes patrimonials 
pels carrers del municipi.

Aquest equipament s’encarrega també de l’organització 
d’activitats en dies assenyalats com per exemple les Jor-
nades Europees de Patrimoni o el Dia Internacional dels 
Museus, entre altres.
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Jaciment romà de Can Tacó
Mons Observans

Horari/Preus

Tercer diumenge de cada 
mes  de gener a juny i de 
novembre a desembre  
11.00 - 14.00 h

Entrades a partir de 2€. 
Tarifes reduïdes per a 
persones aturades, gent 
gran, joves i grups

Adreça   
Vial Nord de Can Tacó 

Telèfon   
93 572 11 66

mail/web/xarxes
museu@montmelo.cat
www.monsobservans.cat
@monsobservans

Mons Observans és considerat el primer assentament 
estable romà d’aquesta zona del Vallès. Fa més de 

dos mil anys es va construir un gran edifici que va esdeve-
nir un centre de poder polític, militar i administratiu i fou 
des d’on es van establir les bases de la romanització de 
bona part del Vallès Oriental.

El Turó de Can Tacó va ser escollit per a desenvolupar 
totes aquestes tasques gràcies a la seva situació estra-
tègica. El fet d’estar emplaçat uns metres per sobre del 
naixement del riu Besòs (aiguabarreig dels rius Mogent 
i Congost) li permetia controlar un punt clau de les co-
municacions cap a la costa, ja que el riu Besòs obre entre 
les muntanyes una via natural que encara avui en dia es 
fa servir. Val a dir que ens trobem a tocar del que era el 
traçat de la Via Hercúlia. Aquesta carretera més endavant 
rebria el nom de Via Augusta.

El jaciment fou declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Na-
cional) l’any 2008. L’obra arquitectònica d’adequació del 
jaciment va ser premiada a la XII Bienal Española de Ar-
quitectura y Urbanismo 2013 dins la categoria Protecció 
del Territori i el Paisatge i va resultar finalista dels premis 
FAD d’Arquitectura i Interiorisme l’any 2013.
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Espai escènic i cultural
Sala Polivalent La Torreta

Adreça   
Camí Vial de Ronda s/n

Telèfon   
93 572 10 33

mail/web/xarxes
salapolivalent@montmelo.cat

montmelo.cat/la-polivalent.cat
@sala-polivalent-de-
montmelo-la-torreta

La Sala Polivalent La Torreta és el principal equipament 
cultural del municipi, inaugurat el març del 2011, i es-

sent actualment un complex de qualitat al nostre mu-
nicipi. És un espai que permet desenvolupar activitats 
diverses així com apropar la formació artística, fomentar 
iniciatives culturals i generar un espai de relació i comu-
nitat dels montmelonins i montmelonines.

La Sala Polivalent ofereix una programació regular d’es-
pectacles i activitats que s’aniran descobrint pròxima-
ment.

A més de funcionar com a espai per a la programació cul-
tural estable, també acull diversos esdeveniments i acti-
vitats impulsades per associacions i entitats del municipi.
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25 anys al servei de la cultura
Biblioteca Municipal La Grua

Serveis i
equipaments
culturals

Horari

Dilluns, dimarts, dijous i 
divendres  
15.30 - 20.00 h

Dimecres i dissabte  
09.30 - 13.30 h

Adreça   
Francesc Macià, 11

Telèfon   
93 572 05 83

mail/web/xarxes
b.montmelo.lg@diba.cat
bibliolagrua.blogspot.com
@la-grua-biblioteca

La biblioteca ofereix per a tot tipus de públic diferents 
activitats de foment de la lectura i la cultura:

CLUB DE LECTURA | Un espai per compartir el plaer de la 
lectura i el de la conversa al voltant d’un llibre. Les ses-
sions d’aquestes trobades es fan un cop al mes, compten 
amb unes moderadores i es divideixen en grup d’adults, 
sèniors i joves. La biblioteca posa a disposició de les per-
sones participants els exemplars dels llibres a comentar. 
Aquesta activitat es complementa amb trobades pun-
tuals amb els autors. Cal fer inscripció prèvia.

BIBLIOLAB | Participa, crea, innova i experimenta. Aquests 
tallers d’activitats en els camps científic-tecnològic i ar-
tístic es realitzen un cop per trimestre i s’adrecen a in-
fants i/o joves. Cal fer inscripció prèvia.

L’HORA DEL CONTE | Un cop al mes els petits usuaris de 
la biblioteca s’ endinsen en el món màgic dels contes. La 
biblioteca es converteix en un escenari de narracions de 
contes i històries. De 3 a 6 anys. Activitat mensual d’octu-
bre a maig. Cal fer inscripció prèvia. 

A MÉS... | Trobades amb autores i autors, presentacions 
de llibres, xerrades literàries, conferències, tallers, activi-
tats per adults i celebracions de diades: revetlla i diada de 
Sant Jordi, Dia Mundial de la Poesia i Festa Major.



Serveis i
equipaments
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El patrimoni documental local
Arxiu Municipal de Montmeló

Horari

Cites concertades

Adreça  
Ajuntament de Montmeló 
Plaça de la Vila, 1

Telèfon   
93 572 00 00  ext.194

Mail
arxiu@montmelo.cat

El Servei d’Arxiu Municipal de Montmeló és el servei de 
l’ajuntament destinat a l’organització, classificació, 

conservació i difusió del patrimoni documental local. 

El servei gestiona els documents que provenen de les 
oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració 
municipal i per garantir els drets de la ciutadania, els do-
cuments de conservació permanent, i fons i col·leccions 
de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi 
de Montmeló. 

L´Arxiu Municipal de Montmeló forma part de la Xarxa 
d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona 
des de l’any 2015.

Els serveis que ofereix són: consulta de fons, reprografia, 
assessorament a arxius d’entitats i associacions i suport 
a la investigació.
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