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Presentació dels habitatges de protecció oficial

Unes 700 persones van assistir a la
presentació del projecte de construcció dels 35 habitatges amb protecció

oficial que es faran a la zona de Manso
Calders. El proper 12 de maig, al teatre municipal, se celebrarà el sorteig

davant de notari per a l’adjudicació
dels habitatges.

Millores urbanístiques a
l’av Llibertat
Pàg. 6

Passeig per a vianants a
Vinyes Velles
Pàg. 8

Futura ordenança sobre
civisme
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Nou IES Montornès

Recuperació del refugi
Activitats culturals
de Ca l’Arnau
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Sant Jordi 2006
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FETS VIUS

Pressupost municipal 2006
El pressupost preveu 2.697.630 euros d’inversions reals
Total del pressupost: 16.464.294,95 euros

Soterrament de la línia d’alta tensió a Vinyes
Velles: 800.000 euros

VII
4,9%

I

Despeses de personal
5.318.827,98 euros

II

Despeses de béns corrents i serveis
5.645.463,01 euros

III

Despeses financeres
453.950 euros

IV

Transferències corrents
431.685,21 euros

VI

Inversions reals
2.697.630 euros

VII

Transferències de capital
822.068,75 euros

VIII

Actius financers
0 euros

IX

Passius financers
1.094.670 euros

Skatepark al parc de Vinyes Velles:
200.000 euros

I
32,3%

VI
16,3%

IV
2,6%
III
2,7%

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en la
sessió del 2 de març el pressupost
municipal d'enguany.
Condicionament del nou Casal dels Avis de
Montornès Centre: 230.000 euros

IX
6,6%

El pressupost està xifrat en
16.464.294,95 euros. Les inversions
pugen 2.697.630 euros. La proposta
de despesa és inferior a l'aprovada
l'any passat. La diferència és d'un
milió d'euros aproximadament perquè
el pressupost de 2006 no s'ha vist tant
condicionat per les actuacions urbanístiques com el de 2005 que va incloure la construcció del col·lector de
l’avinguda de la Llibertat.
Entre les inversions més destacades
d’enguany hi ha 800.000 euros per al
soterrament de la línia elèctrica al parc

II
31,3%

del Torrent de Vinyes Velles, 230.000
euros per al condicionament del nou
Casal dels Avis de Montornès Centre i
235.300 euros per a la construcció de
la passarel·la sobre el riu Mogent que
connectarà Manso Calders amb la
zona esportiva municipal.
Altres inversions incloses al pressupost municipal són 200.000 euros per
a la construcció d'un Skatepark a la
zona de Vinyes Velles, 220.000 euros
per a la urbanització del barri del
Telègraf - Casablanca, 120.000 euros
per a l'ampliació de l'Escola Municipal
de Música i 90.000 euros per a la
construcció d'unes grades per al
camp de futbol-7.
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Facilitats per al
pagament de l'IBI
L'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona ja ha posat a la
disposició dels contribuents el nou sistema de pagament

EDITORIAL

En aquest exercici 2006, els contribuents que
tinguin domiciliat el pagament de l'impost de
béns immobles (IBI) ho podran fer de forma
fraccionada.
Per primera vegada a Montornès, s'ha incorporat el fraccionament del pagament de l'IBI al
calendari fiscal.
La primera fracció del termini, el 50 per cent
del total, es passarà a cobrament el proper 3
de juliol, i el segon, l'altra 50 per cent, es
cobrarà el 2 d'octubre. La nova fórmula no
suposa l'aplicació d'interessos de cap mena i
serà automàtica.
El termini de cobrament en voluntària per als
rebuts de l'IBI no domiciliats es manté del 5
de maig al 5 de juliol.
L'Ajuntament i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació estudien la possibilitat d'aplicar el sistema de pagament fraccionat a
altres impostos i taxes municipals, així com
també una proposta per establir una mena de
tarifa plana per unificar el pagament de tots
els tributs durant l'any i en diversos terminis.

CALENDARI FISCAL 2006
- Impost sobre vechicles de tracció mecànica
- Mercat municipal
Del 3 de març al 3 de maig
- Impost sobre béns immobles urbans
No domiciliats - Del 5 de maig al 5 de juliol
- Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats (1a fracció) - Del 3 al 8 de juliol
- Impost sobre béns immobles rústics
Del 5 de maig al 5 de juliol
- Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats (2a fracció) - Del 2 al 7 d’octubre
- Impost sobre activitats econòmiques
- Taxa per recollida d’escombraries
- Taxa servei de cementiri municipal
- Taxa per entrada de vehicles - guals
- Taxa d’ocupació de sòl, subsòl i volada
- Taxa per ocupació de via pública
Del 3 d’octubre al 4 de desembre
La Llei 3 9/1998, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals (LRHL), estableix quins són
els tributs que s'han de pagar als ajuntaments.
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Treballem per un ensenyament
públic i de qualitat
Ja ha començat el període d'inscripcions per al curs escolar 20062007, i tota la comunitat educativa de Montornès es pot sentir
orgullosa per la bona feina feta durant aquests anys, ja que el proper curs el nostre municipi disposarà de més equipaments escolars.
El nou col·legi Mogent és una reivindicació, plantejada per l’anterior alcalde, del tot necessària a causa del creixement del nostre
municipi. Després de moltes reunions, i moltes gestions, finalment
Montornès disposarà el proper curs d’un nou CEIP Mogent i d’un
nou institut.
L'Ajuntament ja ha posat a la disposició de la Conselleria
d'Educació els terrenys al carrer Josep Tarradelles per a un nou
institut. Aquest nou institut que inicialment començarà en mòduls
amb tots els serveis, serà una realitat en el termini de tres anys en
una zona idíl·lica del nostre Montornès.
D'altra banda, a partir del mes de setembre s'iniciaran les obres de
construcció de la nova escola CEIP Mogent al barri de la Bòbila,
concretament al carrer de la Justada, i durant aquest mateix curs
escolar es podria inaugurar aquesta nou centre.
Però encara hem de treballar més juntament amb la comunitat
educativa, perquè necessitem una altra escola bressol municipal i
mòduls de formació professional que donin resposta a les necessitats educatives i d'inserció laboral dels nostres joves en un territori
que és un dels motors industrials de Catalunya, i que a més necessita formació especialitzada.
El nostre municipi té un futur educatiu, professional i laboral
impressionant. L'èxit d’aquest projecte educatiu és cosa de tots!
Daniel Cortés Martín
Alcalde

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Treballem per Montornès
El nostre municipi canvia i guanya cada dia qualitat de vida, tot i que som conscients que les
obres necessàries que s'estan executant representen un sacrifici que hem d’assumir per poder
gaudir de més i millors serveis.
Estem fent un Montornès obert, dinàmic, modern i participatiu, entre tots estem construint el
Montornès del futur, un Montornès molt millor, un Montornès molt més a prop de la gent.
Les transformacions socials, econòmiques, urbanístiques i culturals que s'estan fent realitat
durant aquesta legislatura com la nova escola bressol; habitatges de protecció oficial; les millores a Montornès Nord; el nou Casal d'Avis; el nou complex esportiu municipal; el reforçament de
serveis personals; el col·lector de l’avinguda de la Llibertat; les obres d'entrada al municipi per
l'avinguda de Barcelona; la urbanització de Can Buscarons; el dipòsit d’aigua de les Tres Creus;
els projectes de reparcel·lació i urbanització del Sector H (Lucta-Butano) "Can Parellada" i del barri
del Telègraf-Casablanca; més equipaments i jocs infantils; més zones verdes; la nova zona blava
gratuïta; eliminacions de barreres arquitectòniques; pavimentació del cementiri; reparacions de
voreres; soterrament de línies de telefonia, electricitat etc. fan que el nostre Montornès canviï i
guanyi cada dia en qualitat de vida.
Però hem de treballar encara més perquè volem el millor per a Montornès: el nou CEIP Mogent,
més habitatges a preus raonables per als nostres joves, una altra escola bressol, una estació de
rodalies a Montornès Nord, un geriàtric, un centre de dia, un nou institut, més serveis sanitaris,
més places i jardins… Necessitem un poble més cívic i un major control de les ordenances municipals.
El grup municipal socialista treballa per fer realitat aquests nous somnis, volem comptar amb la
teva participació, i volem sentir-nos orgullosos de viure a Montornès.

Preocupació per l’ensenyament a Montornès
Per a ICV-EUiA l'ensenyament és una peça clau de les polítiques públiques i ha d'ocupar un lloc
central en les actuacions de les administracions, també de l'Ajuntament.
Reconeixem la millora que suposen els projectes de nou CEIP Mogent i el nou IES. Hem saludat
la bona tasca de l'equip de govern per aconseguir aquests projectes, i hem acompanyat les decisions i els tràmits que han passat pel Ple.
Cal reconèixer, però, que Montornès acumula un retard en equipaments escolars, per manca de
previsió tot i el creixement de població que hem tingut. S'ha utilitzat en excés l'aulari Mogent, un
equipament obsolet que ja hauríem d'haver superat, i que acollirà el nou IES temporalment, sembla que un cop es traslladi el CEIP Mogent. Després millorarem molt, però de moment alguns
acords amb el departament són només verbals, arriben informacions contradictòries, haurem
d'acceptar mòduls prefabricats, la nova escola s'ha endarrerit uns mesos més, etc. Cal entendre
la preocupació, perquè, a més, d’aquí a pocs anys, tornarem a necessitar ampliar les places escolars i cal preveure i treballar des d'ara mateix.
Creiem també que cal exercir la màxima pressió social perquè els projectes avancin, no es retardin en el temps, els centres reuneixin les condicions desitjades pel conjunt de la comunitat educativa i, en definitiva, permetin posar en marxa unes escoles de qualitat per als nostres nens i
nenes.
Al darrer Consell Escolar Municipal quedà clar que hi ha encara molts interrogants oberts. Pel que
fa al Departament d'Educació, insistim que caldrà exercir la pressió suficient perquè ens escoltin.
Però també recomanem a la Regidoria d'Ensenyament i a l’alcalde mateix, que acompanyin les
demandes que es facin des dels centres, les AMPA, els grups municipals i els ciutadans en general, per aconseguir millorar els projectes proposats, la seva execució, la seva posada en marxa i,
en definitiva, la seva qualitat. Entre tots tenim més garanties d'èxit. L'Ajuntament no pot inhibirse de la seva responsabilitat d'interlocució principal amb la Generalitat, escoltant tothom i exigint
fins a l'últim detall.
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Tindrem nova escola, tindrem nou institut
Des de fa uns anys la comunitat educativa de Montornès demanava per motius d'espai una nova
escola i un nou institut, ja que el nostre municipi està en fase de creixement d’un temps ençà.
L'any 2002, CiU de Montornès vàrem trobar convenient posar el nostre gra de sorra perquè això
fos una realitat. El desembre del 2002, l'actual president de CiU a Montornès, Andreu Garrigó, va
mantenir una reunió de prop de dues hores amb l'aleshores consellera d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l'Honorable Senyora Carme Laura Gil, en la qual es van tractar aquests
dos temes tan importants per al nostre municipi.
La resposta va ser molt positiva: el Departament d'Ensenyament de la Generalitat posaria tot l'èmfasi necessari perquè esdevingués una realitat la nova escola, i que estudiarien per a més endavant la possibilitat de construir també un nou institut a Montornès.
Fa un parell d'anys ja hauria d’estar totalment executat aquest projecte però no ha estat així per
culpa dels entrebancs que hi ha posat el Departament d'Educació del Desgovern Tristpartit
d'Esquerdes. Ara, gràcies a l'ajut i l’afany que hi han posat les associacions de pares i mares, gràcies a les escoles i l'institut de Montornès, i gràcies a la feina feta per l'Ajuntament, aquest projecte esdevindrà una realitat, tindrem nova escola i tindrem nou institut a Montornès.
Des del govern bo, el govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya, hi vàrem posar
la llavor, i ara d'aquesta llavor, des de CiU de Montornès vigilarem perquè esdevingui un molt bon
projecte, del qual els més joves del nostre poble puguin gaudir de ple dret.

Esmena 6.1
El 30 de març, el grup municipal del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Montornès ha
presentat una moció de suport per esmenar l'article 6.1 del projecte d'Estatut de Catalunya en
debat, ara, al Senat.
L'article 6.1 ens agradaria que quedés redactat de la manera següent:
«Les llengües pròpies dels catalans són el català i el castellà. Com a tals, totes dues són les
llengües d'ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics a
Catalunya, i són també les llengües normalment utilitzades com a vehiculars i d'aprenentatge en
l'educació.»
Si Vd. es de nuestra opinión, si cree que tanto el catalán como el castellano son idiomas propios
y de uso normal, le solicitamos su apoyo entregando su firma a través de la página www.seispuntouno.org. Los partidos políticos, compañeros de consistorio, ya han dado su apoyo a un
texto estatutario alejado, creemos, de la realidad, y no será éste el momento para bajarse del
burro. Para ellos el castellano es un idioma sobrevenido, que no merece figurar al mismo nivel
de uso que el catalán (e incluso, algunas veces parece que el castellano quede detrás del alemán,
véase la agenda del Ajuntament de Montornés).
¿Y Vds. qué opinan? Sólo a Vds. les corresponde poner orden. Vivimos en una democracia y por
tanto tienen el derecho y el deber de con su voto decidir si todo se ha hecho bien, si se sienten
representados con el texto estatutario o si existen razones para que los partidos que han dado su
apoyo al actual proyecto pierdan definitivamente la confianza.
Hay alternativas, y más que habrá. Los ciudadanos debemos organizarnos para recuperar nuestras instituciones, para que éstas nos representen y no para que sean los partidos los que creen
opinión y nos digan desde las instituciones lo que tenemos que pensar los ciudadanos.
Creo que es obvio que como catalano parlantes que somos, también defendemos el pleno uso del
catalán en cualquier ámbito de la vida pública y privada y en la relación con las distintas administraciones, incluyendo la administración de justicia. En definitiva, trasladar la normalidad con la
que vivimos nuestro bilingüismo equilibrado hacia las instituciones.
Visca el seny!!!
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FETS VIUS
Les modificacions urbanístiques afectaran el carrer de Montseny, la plaça de la Joventut i la zona enjardinada
de l’Ajuntament.

Millores urbanístiques a l’avinguda de la Llibertat
L’avinguda de la Llibertat es desplaçarà
a la dreta per encarar la rambla de Sant
Sadurní.

Les obres d'urbanització de la unitat
d'actuació número 18, situada enfront
de l'edifici de l'Ajuntament, preveuen
el desplaçament del traçat de l'avinguda de la Llibertat tot encarant-la amb
la rambla de Sant Sadurní. En aquest
punt es manté la intersecció amb l'avinguda de l'Onze de Setembre.
En la cruïlla, la circulació de vehicles
es regularà a través de semàfors.
Inicialment, els serveis tècnics municipals van estudiar la possibilitat d'ubicar una rotonda en l'encreuament
d'aquestes tres vies, però la proposta
va ser desestimada perquè, d'una
banda, l'amplada dels carrers no oferia espais de seguretat al trànsit rodat
i, d'altra, dificultava la mobilitat dels
vianants per travessar la rotonda.

Una rotonda de nova construcció
servirà d’enllaç entre Manso
Calders, l’avinguda de la
Llibertat, Can Parera i Montornès
Nord.

L’avinguda d’Ernest Lluch permetrà
l’accés des de l’avinguda de la
Llibertat fins a l’avinguda de
Barcelona, on s’ha previst la construcció d’una rotonda.

Les modificacions urbanístiques a la
zona també afectaran la plaça de la
Joventut i els jardins situats a l'entrada de l'edifici consistorial. La plaça de
la Joventut, que perdrà superfície a
favor del sector enjardinat de l'avinguda de la Llibertat, serà urbanitzada
novament i recuperarà els jocs infantils i la parada de la línia de bus de
Sagalés. Els jardins de l'Ajuntament
s'ampliaran amb una zona arbrada de
passeig que es perllongarà per tota
l'avinguda de la Llibertat.
El desplaçament del traçat de l'avinguda de la Llibertat comportarà la remodelació del carrer de Montseny i la
connexió amb l'avinguda d'Ernest
Lluch i el sector de Manso Calders.
Abans de la Festa Major el col·lector
de Can Torrents es connectarà amb el
de la rambla de Sant Sadurní.

Vista general de l’avinguda de la Llibertat
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Des de començament del mes d'abril es troba obert el termini de presentació de sol·licituds

Sorteig per a l'adjudicació dels 35 habitatges
amb protecció oficial

Vista aèria de la zona de Manso Calders on es construiran els habitatges

El proper 12 de maig, el Teatre
Municipal acollirà el sorteig,
davant notari, per a l'adjudica ció dels 35 habitatges protegits
que es construiran a la unitat
d'actuació número 6 Manso
Calders.
Al voltant de 700 persones van assistir el 31 de març a la reunió informativa sobre la promoció que es va celebrar, al Pavelló d'Esports Municipal. A
la reunió es va presentar el projecte de
construcció amb les característiques
dels habitatges. Tindran una superfície
útil d'entre 70 i 90 m2. Els preus
oscil·laran entre els 132.000 i els
162.000 euros.
Per optar als habitatges de protecció
oficial, cal ser menor de 35 anys, estar

empadronat un mínim de cinc anys al
municipi, no cobrar més de 5,5 vegades el sou mínim interprofessional i
no ser propietari de cap altre habitatge.
Les persones interessades que no
hagin formalitzat la sol·licitud al Casal
de Cultura de Montornès en el termini
establert ho podran fer des del 18 al
27 d'abril, a les oficines de Qualitat
HS, al carrer de Sant Oleguer, 17 de
Barcelona.
La promoció amb protecció oficial és
el resultat d'un conveni entre la
Corporació i la cooperativa Llar Unió
Catalònia, vinculada al sindicat UGT.

Pla local d’habitatge
La intervenció de la corporació en
relació amb la promoció d'habitatges

Actualització del padró municipal
L'Ajuntament porta a terme el procés
d'actualització de les dades del padró
d'habitants. Amb l'actualització, fixada
cada cinc anys, s’acompleix l'article
69.3 del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats
locals.
Des del mes de febrer, el departament
d'estadística informa els ciutadans, a
través d'una carta, de les dades que
figuren en el padró. En cas que siguin
incorrectes, es demana la compareixença de l'interessat, a les oficines
municipals, en el termini de 15 dies.
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Si cal modificar qualsevol dada personal, el ciutadà ha de presentar el DNI,
la targeta de residència o el passaport,
o bé el llibre de família (per als menors
d'edat sense DNI).
Si el domicili és incorrecte, cal presentar el document d’identitat, l'escriptura
o contracte de lloguer de l'habitatge o
bé l'autorització d'una persona empadronada a l'habitatge juntament amb
el seu document d'identitat. El procés
d'actualització del padró municipal
d'habitants finalitzarà el desembre.

en el futur serà analitzada pel Pla Local
d'Habitatge (PLH).
L'Institut d'Urbanisme, Habitatge i
Activitats Locals de la Diputació de
Barcelona tot just està iniciant els treballs de recerca per a la redacció del
PLH de Montornès, que pot estar enllestida en un termini de quatre a cinc
mesos.
L'ens provincial subvenciona l'actuació que inclou una diagnosi sobre la
situació de l'habitatge lliure i protegit a
Montornès i un estudi final sobre les
necessitats futures del municipi partint de l'evolució demogràfica, de
l'anàlisi del planejament urbanístic i de
la situació actual en la promoció i
construcció d'habitatges.

FETS VIUS

Noves pistes de
petanca

Passeig per a vianants al torrent de
Vinyes Velles

La gent gran i els socis del Casal dels
Avis de Montornès Nord ja disposen
d'unes noves pistes de bitlles i de
petanca, ubicades al carrer de les
Hermanas de la Virgen Niña.

Un cop enllestides les obres d'urbanització del torrent de Vinyes
Velles, Montornès recuperarà una zona de passeig que abastarà des
de Can Coll fins a l'avinguda d'Ernest Lluch i, des d'aquest punt, connectarà amb les avingudes de Can Vilaró i de la Llibertat.

Són quatre pistes de 15x4 metres
amb tanques protectores per evitar
envair les voreres i la via pública.
A banda de les noves pistes de joc,
que van ser estrenades a final del mes
de març, l'espai ha estat condicionat
amb mobiliari urbà i s'han plantat
arbres.

Torrent de Vinyes Velles

Els treballs del segon tram del torrent,
comprés entre l'avinguda de Barcelona i l'avinguda d'Ernest Lluch, es
faran immediatament després de l'acabament de les obres del primer
tram situat entre Can Coll i el pont de
l'avinguda de Barcelona.

Pistes al c. de les Hermanas de la Virgen Niña

L'execució del projecte d'urbanització
del segon tram anirà a càrrec de les
promotores d'habitatges de la unitat
d'actuació número 6 Manso Calders.
L'actuació inclou la creació d'un passeig amb arbrada al qual només

podran accedir vianants i bicicletes. A
aquest nou camí s'arribarà des de l'avinguda de Barcelona o des del primer
tram del torrent passant per sota del
pont.
L'actuació sobre el torrent es complementarà amb la urbanització també de
la zona situada al darrera de la parada
de bus de l'IES Vinyes Velles. El projecte, que s'adaptarà a l'arbrada ja
existent, preveu la combinació de
paviments i la instal·lació de mobiliari
urbà.

Montornès serà un dels primers pobles de Catalunya on una línia d'alta tensió se soterra en gran part
amb fons públics.

Inici de les obres per soterrar la línia d'alta tensió
Coincidint amb els treballs d'urbanització del primer tram del torrent de
Vinyes Velles, s'ha encetat la construcció de les rases i canalitzacions
per les quals se soterrarà un quilòmetre de la línia de 110 kw. Això representa l'eliminació de 5 torres ubicades
entre la zona de Can Coll i l'avinguda
de Barcelona.
El pressupost de l'actuació s’acosta
als 3 milions d'euros.
L'Ajuntament i el govern autonòmic
signaran un conveni que permetrà al
municipi accedir a un nou capítol de
subvencions destinades al soterra-

ment de línies d'alta tensió que travessen zones urbanes.
A més de les dues administracions
cofinancen el projecte els promotors
dels habitatges de la unitat d'actuació
número 6 Manso Calders i de la unitat
número de l'avinguda de la Llibertat.
El Consistori assumeix el cost de l'obra civil, uns 800.000 euros, i gestiona l'aportació de 500.000 euros dels
promotors. La Direcció General d'Energies, Mines i Seguretat Industrial
del departament de Treball i Indústria
de la Generalitat es farà càrrec de la
resta de la inversió.
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El document ha de ser aprovat per Ple municipal i el procediment
administratiu es tancarà amb l'entrada en vigor de la nova normativa.

Futura ordenança municipal reguladora
del civisme, la convivència ciudadana i
l'ús de la via pública
La norma té 165 articles dividits en 11
títols, un dels quals, el darrer, conté
l'annex del quadre de sancions.
El contingut de l'articulat prohibeix les
accions en contra dels béns i dels
espais públics municipals (edificis,
mobiliari urbà, jardins, parcs i zones
verdes), vetlla per la qualitat sonora
del medi urbà (regula l'emissió de
sorolls a la via pública, i a l'interior
dels habitatges) i també es considera
la contaminació atmosfèrica (fums,
pudors i altres immissions).

L‘ordenança regula l’ús dels pilons d’informació així com també el repartiment de publicitat

La comissió redactora, formada per
regidors de les formacions representades a l'Ajuntament i per tècnics
municipals, enllesteix la normativa
sobre el civisme, la convivència ciutadana i l'ús de la via pública.
L'objectiu de l'ordenança és regular
els principis bàsics de la convivència i
dels drets i deures dels ciutadans. El
document també inclou la regulació
de l'ús de la via pública, l'espai de
convivència ciutadana per excel·lència.

La distribució i el repartiment de la
publicitat al terme municipal, la neteja
viària, la instal·lació d'antenes i aparells de climatització són altres matèries que preveu la nova ordenança,
així com els horaris dels establiments
comercials i la ubicació de cabines de
telèfon, quioscos de premsa i tanques
publicitàries.
La futura normativa sobre el civisme,
la convivència i l'ús de la via pública es
troba associada amb altres ordenances municipals com la que regula la
tinença d'animals de companyia i l'ordenança sobre residus a la via pública.

Governs territorials
de salut

Montornès ha signat recentment el
pacte de salut del sector centre del
Vallès Oriental. Es tracta del pas previ
a la constitució del govern territorial
de salut d'aquesta zona que aplega 25
municipis. Ajuntaments i Generalitat
decidiran conjuntament les prioritats
en l'àmbit de la salut pública, la sanitat i serveis socials, d'acord amb el
nou model sanitari català que s'està
posant en marxa.
El Ple municipal va aprovar per unanimitat al febrer l'adhesió de Montornès al pacte. L’objectiu és facilitar
l'accés dels ciutadans al conjunt de
recursos sanitaris i assistencials del
territori.

Servei d'expedició
del DNI

Des d'aquest mes d'abril, una unitat
mòbil de la Comissaria de la Policia
Nacional de Granollers tramita a
Montornès la primera inscripció i les
renovacions del Document Nacional
d'Identitat.
Per fer ús d'aquest nou servei, les
persones interessades han de sol·licitar hora a les oficines municipals de
forma presencial, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o bé trucant al telèfon 93 572 11 70. El dia fixat per a la
tramitació, els sol·licitants s'han de
presentar a les aules de Pintor Mir
amb la documentació corresponent i
abonar les taxes. Passats quaranta
dies, els nous DNI s'han de recollir a
la Prefectura de la Policia Local.

La normativa vetllarà pel manteniment i el respecte a la via pública i el mobiliari urbà
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La Unitat Mòbil d'expedicions tramitarà en cada cita al voltant de 100
sol·licituds.

FETS VIUS

El nou IES Montornès s’incorpora a l’oferta educativa
Montornès disposarà el proper
curs 2006 - 2007 de dos centres de secundària: l'IES Vinyes
Velles i l'IES Montornès.
El segon IES del municipi iniciarà l'activitat escolar el proper curs amb dos
grups de primer d'ESO; això suposa
un total de 60 alumnes. De forma provisional les aules s'ubicaran en uns
mòduls prefabricats, ubicats als
mateixos terrenys als quals es construirà l'edifici del nou IES, a la zona de
Can Sala (carrer de Josep Tarradelles,
s/n).
S’ha previst la instal·lació de dues
construccions prefabricades de 150
m2 cadascuna i una tercera de 210 m2,
que donaran cabuda a dues aules
bàsiques, un laboratori, una aula de
tecnologia, una d'informàtica, una sala
de professors, un espai per al menjador, un despatx per a l'equip directiu i
vuit petits espais polivalents.
Aquesta situació canviarà quan els
alumnes de primària del CEIP Mogent

Acte de presentació del projecte educatiu de l’IES Montornès

es traslladin a la nova escola del camí
de la Justada. Llavors, els estudiants
de secundària passaran a les aules de
l'edifici del carrer de Sant Isidre fins
que les obres de construcció del futur
IES hagin acabat.

Pla de dinamització laboral

Les associacions de Pares i Mares
dels alumnes de les escoles de primària van assistir al mes de març a la
presentació del projecte educatiu de
l'IES Montornès i de l'equip directiu
del centre.

Cursos d'operaris de
carretons elevadors
El Servei Municipal de Promoció Econòmica (SEMPRE)
posarà en marxa 4 cursos de conductors de carretons elevadors, adreçat a persones majors de 18 anys. Un dels
cursos, de 40 hores, serà per a persones en situació d’atur. Els altres tres, de 20 hores cadascun s’adreçaran a treballadors en actiu. L'Instituto de Formación de Técnicos en
Manutención (IFTEM) impartirà els cursos, que comptaran
amb un total de 40 participants distribuïts en grups de 10
persones.

Amb l'objectiu de millorar les opcions d'ocupació dels
usuaris de la borsa de treball que tenen dificultats especials d'inserció laboral, el Servei d'Ocupació Municipal del
Departament de Promoció Econòmica ha engegat un pla
d'assessorament individual i personalitzat mitjançant un
seguiment sistemàtic telefònic per comprovar la situació
laboral en cada moment i acompanyar l’usuari en el seu itinerari laboral.

L’experiència compta amb la col·laboració de l'empresa
Carrión Logística, SL, en el marc de les accions de cooperació formativa que porta a terme el SEMPRE amb les
empreses del municipi. Durant l’any s’han previst noves
accions formatives. La propera es dedicarà als mètodes de
producció.

L'acció complementa les actuacions que es realitzen des
de la Borsa de Treball Municipal i des del Club de Feina en
el sentit que s'ofereix a l'usuari un recurs més per a la
recerca activa de feina.
El pla de dinamització preveu sessions d'orientació, tutories, xerrades informatives i assessorament formatiu per
incrementar les possibilitats d'inserció.
En la Borsa de Treball Municipal hi ha inscrits prop de 400
demandants d'una ocupació i pel Club de Feina passen
anualment al voltant de 500 usuaris.
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Els municipis impulsors del projecte han fet balanç del servei de
transport després de vuit mesos en funcionament.

Montornès demana l'ampliació de la línia
de bus als polígons industrials
hores s'ha anat incrementant el nombre d'usuaris. Les dades indiquen que
el mes de juliol van fer ús del servei
1.759 viatgers, el setembre 2.853, el
mes de novembre 3.968 i el gener de
2006 ha estat el mes en què s'han
registrat més usuaris, un total de
4.011.
Després de vuit mesos, els ajuntaments han detectat la necessitat d'iniciar el servei més aviat per afavorir els
treballadors que comencen la jornada
laboral a les sis del matí.

Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès demanaran a la Secretaria per a
la Mobilitat de la Generalitat més
implicació del govern autonòmic per
consolidar el servei de transport
col·lectiu que enllaça els polígons
industrials i els nuclis urbans dels tres
pobles.
La línia ha registrat 21.055 viatgers
des que es va posar en marxa a final
del mes de juny de 2005. Des d'ales-

El servei el gestiona l'empresa Sagalés
i ha suposat una inversió de 240.000
euros.

Montornès per la seva situació
geogràfica ja té problemes de recepció de la televisió analògica i els operadors han de resoldre ara les dificultats de recepció del senyal digital.

Properament se celebrarà a Montornès una sessió informativa sobre la
TDT a càrrec del Director General de
Mitjans i Serveis Audiovisuals de la
Generalitat, Santiago Ramentol.

Pla director de la Societat de la
Informació

Montornes.cat

Montornès, Montmeló, Vilanova i
Vallromanes han acordat elaborar, de
forma conjunta, un Pla director de la
societat de la informació i del coneixement en col·laboració amb Localret.
Es tracta d'un pla estratègic que definirà les línies d'actuació pel desplegament i l'ús de les noves tecnologies de
la informació i la comunicació

L’Ajuntament de Montornès ha fet ja
les passes necessàries per disposar
del domini “.cat”. D’aquesta manera
s’acompleix una moció plenària aprovada al novembre de 2005, segons la
qual el domini “.cat” serà el de
referència en la presència del consistori a la xarxa.

L'elaboració del pla es dividirà en
diverses fases (diagnosi de l'estat de
les infraestructures de telecomunicacions als municipis, treball de camp
per conèixer l'actual ús de les noves
tecnologies per part dels ciutadans i
de les empreses i procés de participació ciutadana en debats estratègics)

A banda d'això, els veïns podran gestionar en línia els impostos amb l'oficina de recaptació de la Diputació de
Barcelona i tindran a l'abast utilitats
com la possibilitat d'accedir a un
compte de correu electrònic gratuït.
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L'any 2009 es produirà l'apagada
analògica, és a dir, tots els operadors
emetran amb el sistema digital terrestre que oferirà més serveis i més qualitat d'imatge.

Aquestes dues qüestions més el
finançament de la línia que comparteixen els ajuntaments i el Departament
de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat seran
alguns dels aspectes que es plantejaran a la Secretaria per a la Mobilitat.

i equipaments que la corporació posa
a la disposició dels ciutadans.

La informació d’actualitat i l’agenda
d’activitats ocuparan un lloc destacat
en el nou espai que contindrà dades
d'interès del municipi, així com també
el directori complet de tràmits, serveis

L'Ajuntament ha demanat l'assistència de la Direcció General de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals de la
Generalitat i de l’operador Abertis per
garantir la recepció a Montornès del
senyal de la Televisió Digital Terrestre
(TDT).

Per la seva banda, Montornès ha reiterat la seva demanda d'ampliar el recorregut de la línia perquè connecti
amb el sector industrial del Congost
que, inicialment, va quedar marginat
del projecte.

Renovació del web municipal

L'Ajuntament de Montornès, amb el
suport de la Diputació de Barcelona,
ultima la renovació del web municipal.

Televisió Digital
Terrestre

FETS VIUS
Les eleccions municipals del dia 12 d'abril de 1931 van tenir una significació excepcional en la història contemporània
de l'Estat espanyol. Es plantejaven com un plebiscit entre monarquia i república. Els sorprenents resultats, favorables
als partits d'esquerra i republicans, van precipitar els esdeveniments: la fugida del rei Alfons XIII, la proclamació de la
República Catalana per uns dies, la proclamació de la II República Espanyola a la fi i la instauració de la Generalitat de
Catalunya.

Les eleccions del 12 d'abril de 1931 a Montornès
Montornès del Vallès va viure la convulsió d’aquells dies
amb accidentats canvis polítics en l'esfera local. Les
actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament reflecteixen
fidelment el ressò dels successos generals. És més: les

complicacions per formar un nou consistori sobre la base
dels resultats electorals van ser de tal magnitud que es
van haver de repetir les eleccions i es va haver d'esperar
el 22 de juny per tenir un govern local definitiu.

12 d’abril: És diumenge. Vallromanes i el petit nucli de Vilanova encara pertanyen al municipi de Montornès. Tot el territori és districte únic
i secció única. El municipi té 1.264 habitants, però com que només
voten els homes majors de 21 anys, es calcula que el cens electoral és
d'uns 350 electors. Dels resultats han de sortir 9 regidors.
Fet l'escrutini es constata la victòria de les forces republicanes a les
principals ciutats catalanes i espanyoles. A Montornès del Vallès, en
consonància amb altres pobles agrícoles d'interior, guanyen la majoria
els regidors dretans propers a la Lliga. Surten escollits: Isidre Comas,
Jaume Bellavista, Josep Manils, Miquel Ballester, Llorenç Ballester,
Joan Casacuberta, Eugeni Lassús, Josep Maymó i Pere Viñallonga.

La premsa de la comarca es va fer ressò dels resultats de
les eleccions

14 d’abril: Des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, Macià proclama la República Catalana. La proclamació es transmet immediatament a tots els ajuntaments del país i provoca la constitució de nous
consistoris al marge dels resultats electorals recents.

Foto IEFC. Col·lecció Lucien Roisin

15 d’abril: A Montornès es deixen al marge els regidors
escollits pel sufragi popular i es configura un ajuntament diferent. El presideix Sebastià Torrents Moratona, que nomena
cinc regidors de partits d'esquerra i republicans.
S'autonomena alcalde provisional amb l’argument que el
nomenament li ve del mateix Macià. Prenen possessió com a
regidors Josep Vallmitjana, Joan Esquirol, Joan Viñallonga,
Josep Viñallonga i Miquel Corbera.
17 d’abril: Després d'un estira-i-arronsa amb representants
del govern provisional de la República Espanyola, Francesc
Macià renuncia a la República Catalana a canvi de constituir un
poder polític català autònom, que s'anomenarà Generalitat.
20 d’abril: Per solucionar la situació anòmala del govern local
de Montornès, la nova Generalitat envia tres delegats governatius (Serrahima, Garriga i Terrades) que es reuneixen amb els
regidors legítims elegits el dia 12. Atenent els resultats de l'escrutini, es nomena nou alcalde Isidre Comas i Volart.

Plaça de la Constitució (avui dia Joaquim Mir). Una de les cases
va acollir la mesa electoral el 12 d’abril

23 d’abril: Definit l'Ajuntament que ha estat escollit pels habitants de
Montornès, en sessió plenària prenen possessió els tinents d'alcalde i s'acorda
enviar una comissió de quatre dirigents del poble a visitar el president,
Francesc Macià, i el governador civil de Barcelona, Lluís Companys.

“Decreto: En Montornés a quince de abril de mil novecientos treinta y uno. Por las facultades que me han sido conferidas por el presidente de la República Catalana nombrándome alcalde provisional
en esta población con poderes para nombrar los concejales que
han de constituir el ayuntamiento de esta localidad...”

Fragment de l’original de l’acta amb el decret dels
nomenaments del 15 d’abril de 1931

31 de maig: Com a conseqüència de les reclamacions presentades, es repeteixen parcialment les eleccions municipals a Montornès. L'escrutini comporta
alguns canvis en la llista de regidors, però no pas en el color polític. Dels nou
regidors escollits el 12 d'abril no són reescollits els dos germans Ballester ni
Joan Casacuberta, que deixen tres vacants cobertes per Manel Raventós,
Agustí Mogas i Joan Roca.
22 de juny: En sessió plenària, és escollit definitivament per ocupar l'Alcaldia
de Montornès per vuit vots favorables i cap en contra Isidre Comas Volart.
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75è Aniversari
de la II República
La xerrada titulada La República i
Montornès va cloure, fa uns dies, els
actes commemoratius del 75è aniversari de la II República. A la xerrada,
celebrada a la Sala de Plens de
l'Ajuntament, hi van participar David
Pérez, diputat al Parlament de
Catalunya i expert en temes relacionats amb la memòria històrica, Jaume
Sobrequés, director del Museu
d'Història de Catalunya, Mercè
Morales, historiadora especialista en
l'exili, i David Gesalí, un dels dos
guanyadors de la beca de recerca
històrica de Montornès 2004.

El refugi té un centenar de metres de galeria i capacitat per a unes 200
persones

Recuperació del refugi de Ca l’Arnau
Coincidint amb l'any del 75è
aniversari de la proclamació de
la II República, i formant part de
les accions de restabliment de
la memòria històrica de

Montornès, l'Ajuntament ha ini ciat el procés de recuperació
del refugi antiaeri de l'aeròdrom
329, que es va utilitzar durant la
Guerra Civil.

República i exili
Una setmana abans, es va poder visitar a la Sala Riu Mogent del Casal de
Cultura l'exposició República i exili. La
mostra, de caire itinerant, incloïa fotografies i documentació diversa provinent de l'Associació d'Antics
Combatents i Víctimes de la guerra
d'Espanya a l'exili republicà a França.

Primera inspecció de l’interior del refugi, el 27 de febrer

A final de febrer es va obrir per primera vegada el refugi per inspeccionar la
seva situació i començar a documentar-ne el contingut.

Pel que fa a la profunditat, a manca
d'un estudi acurat es calcula que el
tram final es troba a uns quinze
metres per sota de la muntanya.

L'obertura es va fer sota la supervisió
de diversos experts, entre ells, David
Gesalí, guanyador ex aequo de la
darrera beca de recerca històrica de
Montornès per desenvolupar un treball a l'entorn de l'aeròdrom 329 de
Montornès.

Durant l'exploració també es va poder
constatar que l'espai es troba en bon
estat de conservació i que conté bona
part dels elements característics d'aquesta mena de construccions de la
guerra civil, la qual cosa el converteix,
segons els experts, en un espai de
força interès des del punt de vista
històric.

L'aeròdrom es va construir l'any 1938
quasi en la seva totalitat en terrenys
del municipi sobre l'espai que avui dia
ocupen els polígons del Congost, el
Raiguer i el sector Can Perellada.
Plafó de l’exposició República i exili

La inauguració a final del mes de març
va obrir els actes commemoratius
d'aquest període històric.

República i exili, elaborada fa trenta
anys, continua sent una eina fonamental per conservar la memòria
històrica i per divulgar els valors republicans, a més de retre homenatge a
les persones que, un cop acabada la
Guerra Civil, van haver d'exiliar-se.
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Ca l’Arnau, caserna d’aviació
Durant la Guerra Civil, Ca l'Arnau es va
convertir en una caserna d'aviació. Al
costat s'hi va construir un refugi d'estat major, per als treballadors de l'aeròdrom, unes dues-centes persones.
L'obertura del refugi ha permès comprovar que és un dels més llargs localitzats amb una longitud de galeria de
gairebé cent metres i que té dos
accessos, l'un en terrenys de Repsol i
l'altra a Lucta.

Accés al refugi pel costat de Ca l’Arnau

FETS VIUS
L'exposició arriba per primera
vegada al municipi

I després de
l’ESO... què?

Sol·licitud per declarar
el turó d’en Roïna - Can Tacó
Bé Cultural d’Interès Nacional

Del 25 al 28 d'abril els estudiants de
l'IES Vinyes Velles podran visitar a les
instal·lacions del centre l'exposició
Després de l'ESO… què?
La mostra serà l'eix central d'un
seguit d'activitats relacionades amb
l'orientació professional. Les jornades
han estat organitzades, de forma conjunta, pel Departament de Serveis
Socials, el Servei de Joventut i l'IES
Vinyes Velles, amb la col·laboració del
Servei de Promoció Econòmica i el
suport de l’Oficina del Pla jove de la
Diputació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat.

Visita de la consellera de Cultura, Caterina Mieres, al jaciment

L'Ajuntament ha sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat
que iniciï els tràmits per declarar el
jaciment arqueològic de turó d'en
Roïna - Can Tacó com a bé cultural
d'interès nacional. Al mes de gener
l'Ajunta-ment de Montornès va aprovar una moció en aquest sentit.

Les activitats inclouen visites guiades
a l'exposició per als estudiants de 4t
d'ESO, xerrades d'orientació i una
sessió informativa sobre el sistema
educatiu adreçada als pares dels
alumnes que es farà el dijous 27 d'abril.
També, a la biblioteca de l'IES Vinyes
Velles, els joves tindran accés a ordinadors a través dels quals podran
consultar temes concrets de formació
a les pàgines web de la Diputació i de
la Generalitat .
A més de les propostes que es desenvoluparan a l'institut, el dilluns 24 i el
dimecres 26, a l'Espai Jove del CIJC,
es durà a terme la sessió monogràfica
Dubtes sobre què i com m'agradaria
continuar estudiant, oberta a tots els
joves que s'hi vulguin acostar.

La petició es fonamenta en els resultats de les tres prospeccions arqueològics portades a terme entre els
anys 2003 i 2005. Les excavacions
han demostrat que el jaciment preserva importants vestigis arqueològics,
datats la majoria al segle II abans de
crist. Segons els experts, les troballes

són pràcticament inèdites pel que fa a
la ciència i a la recerca.
La tercera prospecció arqueològica
del jaciment romà del turó d'en Roïna
- Can Tacó formava part del Pla director de les excavacions que dirigirà els
treballs de prospecció i preservació
de l'espai durant els propers deu anys
i tindrà com a objectius la recuperació
de la muntanya de Les Tres Creus i la
protecció de les troballes, a més, de la
creació d'un centre d'interpretació a
Montornès Nord.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieres, va visitar el
jaciment el passat 29 de març.

Mocions plenàries
Moció per declarar el jaciment arqueològic de Can Tacó - Turó d'en Roïna
com a Bé Cultural d'Interès Nacional
El Ple de l'Ajuntament va acordar, en la sessió extraordinària del 12 de gener de
2006, "…Primer.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que preveu la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, que iniciï els tràmits per a la declaració del jaciment arqueològic de
Can Tacó - turó d'en Roïna com a Bé Cultural d'Interès Nacional, la categoria de
protecció de major rang que ha de garantir-ne la conservació per a les generacions
futures.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de
Montmeló i a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica."
El contingut literal d’aquesta moció és en l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al 12
de gener de 2006. Per a qualsevol consulta, l’acta és a la disposició pública al tauler d’anuncis de
les oficines municipals.

14

Sant Jordi a la plaça de Pau Picasso
amb la presència de la il·lustradora i
coincidirà amb el lliurament de premis
de la tercera edició dels Premis de
Narrativa, Poesia i Punts de Llibre.
Per al diumenge 23 d’abril s’ha previst
una jornada de parades i activitats a la
plaça de Pau Picasso. Des de les 10
del matí s’instal·laran les parades de
roses i llibres i a partir de les 16 h s’hi
afegiran les d’entitats.

El primer acte de Sant Jordi serà la presentació, el 21 d’abril, de la Petita
Història de Montornès amb la presència de Pilarin Bayés. L’acte es farà
coincidir amb el lliurament dels Premis de Narrativa, Poesia i Punts de
Llibre.

Les activitats començaran a les
11,30h amb la representació del conte
Peter Pan 100 anys, a càrrec de Teatre
imaginari. A les 12 h la Biblioteca ha
organitzat l’elaboració d’un conte
gegant. Simultàniament, els Gegants i
els Diables, faran una cercavila pels
carrers del poble, acompanyats pels
Xics de Granollers que aixecaran un
pilar a la plaça.

Bayés i amb textos de Nicolau
Guanyabens, repassa l’evolució del
municipi des de la prehistòria fins a
l’actualitat. La presentació comptarà

A les 17,30 h hi haurà animació infantil amb la companyia Sapastre, i a les
19 h les sardanes, amb la Cobla
Canigó, clouran les activitats del dia.

El drac Ceballot participarà a la cercavila de Sant Jordi

El proper 21 d’abril, a les 19 h se celebrarà al Teatre Municipal la presentació de la Petita història de Montornès. El llibre, il·lustrat per Pilarin

Tercer fascicle de la
Segona edició a Montornès del programa col·lecció Estimo
Voluntaris per la llengua
Montornès

14 persones participen a la segona edició del programa

Durant el mes de març ha començat a
Montornès la segona edició del programa Voluntaris per la llengua.
El programa, impulsat pel Consorci
per a la Normalització Lingüística, té
l'objectiu de promoure la conversa i
l'aprenentatge oral de la llengua catalana, gràcies als voluntaris lingüístics.

La primera edició dels Voluntaris per
la llengua, que es va celebrar a
Montornès a final de 2004 i començament de 2005, va comptar amb mitja
dotzena de parelles participants.
En aquesta edició, la participació ha
estat semblant i s'han creat 7 parelles
lingüístiques.
El programa Voluntaris per la llengua
es desenvolupa en deu sessions.
L'experiència ajunta persones catalanoparlants amb persones nou vingudes per tal que parlin entre elles fora
de l'àmbit de l'aula de català.

Parlem-nos

Exposició Parlem-nos al Casal de Cultura
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El resultat de les primeres edicions
dels Voluntaris per la llengua a la
comarca és l'exposició itinerant
Parlem-nos, que es va poder veure al
Casal de Cultura de Montornès a
començament d'any. La mostra és un
recorregut a través de les frases de 41
alumnes dels Cursos de Català per a
Adults del Vallès Oriental i les fotografies que els va fer Jordi Ribó.

Els ibers i la seva presència a Montornès centraran el tercer fascicle de
la col·lecció Estimo Montornès.
A hores d’ara s'ultimen els detalls del
nou col·leccionable. Properament els
veïns rebran a casa els vals per bescanviar el fascicle als equipaments
municipals i el material complementari als establiments col·laboradors
associats a la Unió de Botiguers.
El número també es distribuirà a les
escoles on els professors integraran
els continguts en els seus programes
pedagògics.

Presentació de la Petita història de Montornès
(amb la presència de la il·lustradora Pilarin Bayés)

Lliurament de la 3a edició dels Premis de Narrativa, Poesia i Punts de Llibre

21 d’abril, a les 19 h al Teatre Municipal
La Petita història de Montornès, per Sant Jordi a la venda a les llibreries

