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L'estacionament limitat de vehicles a
la zona més comercial de Montornès
Centre s'implantarà a començament
de l'any 2006.

El Ple Municipal ha aprovat una orde-
nança que regula aquest tipus d'apar-
cament controlat en diversos carrers
de Montornès Centre. 

La nova normativa municipal té com a
objectiu facilitar la mobilitat de vehi-
cles i vianants a les zones més densi-
ficades. Inicialment entrarà en vigor la
zona blava, que permet l’aparcament
limitat durant una hora i mitja als
carrers de Palau d'Ametlla, Estrella,
Jaume Balmes, la Lira i en trams dels
carrers Major, Sant Isidre i Riu Mogent. 

El control de l'aparcament, de caràcter
gratuït, es farà de dilluns a divendres
de 9 a 14h i de 16 a 20.30h
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55..000000  eexxeemmppllaarrss

FFeebbrreerr  22000066
YYaaññeezz,,
1, 2, 10, 11, 12, 20, 22 
MMoorreennoo,,
3, 4, 5, 13, 15, 21, 23
BBaallcceellllss,,
6, 7, 14, 16, 24, 25, 26
TTrreeppaatt,,
8, 9, 17, 18, 19, 27, 28

BBaallcceellllss C. Federico García Lorca, 4   Tel. 93 568 08 99
TTrreeppaatt Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48
YYààññeezz C. del Riu Mogent, 7   Tel. 93 568 09 47
MMoorreennoo Av. de l’Onze de Setembre, 38  Tel. 93 544 41 80

FFAARRMMÀÀCCIIEESS  DDEE  GGUUÀÀRRDDIIAA

MMoonnttoorrnnèèss  ccoonnttrraa  llaa  vviioollèènncciiaa  ddee  ggèènneerree

Durant dues setmanes, diversos equi-
paments municipals han acollit activi-
tats de caire preventiu i informatiu
sobre la violència envers les dones.

La programació, que presentava
tallers, xerrades, una sessió de cine-
fòrum i una representació teatral, ha
comptat amb el suport del Servei de
Promoció de Polítiques d’Igualtat
Dona-Home de la Diputació de Barce-
lona i amb la col·laboració de la
Biblioteca de Montornès.

A l'espai de lectura, es va poder con-
sultar material específic (llibres, lle-
tres de cançons, i pel·lícules) relacio-
nat amb les dones i la violència
domèstica. Aquest material ha estat
cedit pel departament de Serveis
Socials a la Biblioteca.

Les activitats de sensibilització d'en-
guany han estat orientades, en alguns

casos, a col·lectius específics com les
dones, els joves i la gent gran.

Dintre d'aquesta campanya, el 25 de
novembre, dia internacional contra la
violència envers les dones, el col·lec-
tiu de dones de Montornès Dona't va
intervenir en la lectura d'un manifest
per a l'eradicació de la violència de
gènere.

PPrroottooccooll  dd''aaccttuuaacciioonnss  ii
aasssseessssoorriiaa  jjuurrííddiiccaa

El mes d'abril de 2004, la campanya
va incloure la presentació pública del
protocol d'actuacions en casos de
violència envers les dones. El contin-
gut del document va ser aprovat pel
ple per unanimitat en una sessió d'a-
quell mateix mes. El protocol recull, a
més de les actuacions de caire urgent,
una guia de serveis i de recursos
municipals per a les víctimes.

També l'any 2004, el departament de
Serveis Socials en col·laboració amb
l'Àrea de Benestar Social de la
Diputació van posar en funcionament
un servei d'assessorament jurídic gra-
tuït que compta amb l'experiència
d’advocades especialitzades de
l'Associació Dones i Drets. 

Per accedir a aquest servei cal trucar
al telèfon 93 572 11 70 (extensió
número 3)

FFEETTSS  VVIIUUSS

Taller de remeis casolans, inclòs al programa

GGeenneerr  22000066
BBaallcceellllss,,
1, 9, 10, 17, 19, 27, 28, 29
TTrreeppaatt,,
2, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31
YYaaññeezz,,
4, 5, 13, 14, 15, 23, 25
MMoorreennoo,,
6, 7, 8, 16, 18, 24, 26

DDeesseemmbbrree  22000055
BBaallcceellllss,,
22, 30, 31
TTrreeppaatt,,
23, 24, 25
YYaaññeezz,,
26, 28
MMoorreennoo,,
27, 29

LLaa  ccaammppaannyyaa  hhaa  iinnccllòòss  aaccttiivviittaattss  eessppeeccííffqquueess  ppeerr  aa  lleess  ddoonneess,,  eellss  jjoovveess  ii  llaa  ggeenntt  ggrraann

Expositor a la Biblioteca



EEDDIITTOORRIIAALL

HHaabbiittaattggeess  ddiiggnneess  aa  pprreeuuss
rraaoonnaabblleess
Aquest és un compromís electoral ineludible d'aquesta legislatura, i
per això, des del govern municipal en resposta a la manca d'habitatges
a preu accessible existent, i amb l'objectiu de poder donar resposta a
un major sector de població que no té la capacitat econòmica suficient
per accedir als habitatges lliures, hem destinat els terrenys públics
adquirits a la Unitat d'actuació núm. 6 Manso Calders per a la cons-
trucció de 35 habitatges de protecció oficial. 

Montornès del Vallès és un poble jove. Un de cada tres habitants té
entre 18 i 35 anys, i hem de fer tot el possible perquè no marxin del
poble, més quan un 85% manifesta que esta satisfet o molt satisfet de
viure a Montornès. 

Aquesta és la proposta de l'actual govern municipal, ja que els altres
grups de l'oposició (PP i IC-EUiA) van votar-hi en contra. No hi ha jus-
tificacions polítiques per votar en contra d'un projecte social com
aquest quan hi ha una necessitat manifesta de fer habitatges a preus
dignes en el nostre poble.

I és que cada vegada és més difícil que els joves o una parella treballa-
dora pugui accedir a un pis de 70 m2 que pot costar uns 250.000
euros en el mercat lliure. La barrera dels 6.000 euros m2 ja ha arribat
a Barcelona, i aquest preu fa viable que totes les construccions que es
facin a l'àrea metropolitana tinguin una ràpida sortida. Aquest és el
vessant més injust del fenomen global de la llei de l'oferta i la deman-
da, que es manifesta quan una persona vol vendre el seu pis per
aquest preu i hi ha algú disposat a comprar-lo. 

La competència no recau sobre els ajuntaments, però nosaltres tenim
el problema i hem de sacrificar terrenys públics per solucionar-lo. A
més la cultura mediterrània de la propietat complica més l'escenari, ja
que actualment el mercat de lloguer pràcticament és inexistent.

Aquesta no serà la primera vegada que es facin habitatges protegits a
Montornès, però aquesta vegada serà una convocatòria pública i ober-
ta amb sorteig davant de notari, sense necessitat de pertànyer a un
sindicat o entitat determinada i on tothom tindrà les mateixes opor-
tunitats.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

El Ple Municipal ha aprovat, a la sessió ordinà-
ria del mes de desembre, un conveni de
col·laboració amb la cooperativa d'habitatges
Llar Unió Catalònia SCCL, entitat sense afany
de lucre i constituïda pel sindicat Unió General
de Treballadors (UGT).

L'objectiu del conveni és la promoció de 35
habitatges protegits en la unitat d'actuació
número 6 Manso Calders, ubicada a l'avinguda
de Barcelona.

El document recull que l'Ajuntament vendrà a
la cooperativa d'habitatges Llar Unió Catalònia
uns terrenys municipals, situats en aquesta
zona, amb una superfície de 775,5 m2.

El valor dels terrenys no superarà el 15% del
preu del mercat dels habitatges. L’ingrés es
destinarà a l’adquisició de patrimoni per pro-
moure habitatge protegit.

Els habitatges tindran una superfície útil d'en-
tre 60 i 90 m2. Disposaran de 3 a 5 habita-
cions, amb traster i plaça d'aparcament vincu-
lada que tindran un preu no superior a 1.500
euros el m2.

Els habitatges amb protecció oficial s'adjudi-
caran, a través del sistema de sorteig i davant
notari, a favor de persones menors de 35
anys, empadronades un mínim de cinc anys al
municipi, que no cobrin més de 5,5 vegades el
sou mínim interprofessional i que no siguin
propietàries de cap altre habitatge.

En el primer trimestre de l'any 2006 es pre-
sentarà el projecte de construcció i a continua-
ció es farà públic per obrir un termini de pre-
sentació de sol·licituds.

PPrroommoocciióó  dd''hhaabbiittaattggeess
aammbb  pprrootteecccciióó  ooffiicciiaall

LL''AAjjuunnttaammeenntt  pprroommoouu  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee
3355  hhaabbiittaattggeess  pprrootteeggiittss

Urbanització de Manso Calders vista des de l’avinguda
Barcelona. Al fons, l’avinguda de la Llibertat



GGRRUUPPSS  PPOOLLÍÍTTIICCSS  MMUUNNIICCIIPPAALLSS

BBoonn  NNaaddaall  ii  ffeelliiçç  22000066  MMoonnttoorrnnèèss!!
Des del grup municipal socialista, volem dedicar aquest espai a desitjar a tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Montornès unes bones festes i un millor any 2006.

L'any 2006 serà un any de projectes socials fets realitats i de moltes obres, obres que tot i les
molèsties faran de Montornès un  poble millor, un poble amb molta més qualitat de vida.

S'iniciaran les obres de la nova escola CEIP MOGENT al barri de la Bòbila, finalitzaran les noves
instal·lacions esportives per a l'Institut, i 35 joves de menys de 35 anys tindran la sort en un sor-
teig públic davant notari d'aconseguir un pis de protecció oficial a un preu raonable, tot i el vot
en contra de l'oposició (IC-EUiA i PP).

Un altre projecte social fet realitat serà el nou Casal d'Avis, per al qual ja tenim el compromís tant
de la Generalitat com de la Diputació de subvencionar una part del cost del condicionament.

Les obres del Torrent de l'avinguda Llibertat són les que generaran més incidències en el trànsit,
però el torrent actual fet als anys 60 té defectes estructurals greus i s'ha d'actuar. Només cal
recordar com es va enfonsar el  torrent a l’alçada del carrer Major.

Les obres del Sector H (Lucta-Butano) donaran una altra imatge d'entrada a Montornès Nord, i
els propietaris de terrenys del Telègraf i de Casablanca podran encarregar i executar els projec-
tes de construcció de vivendes aïllades.

Les obres del dipòsit d'aigua de les Tres Creus, integrat a la muntanya, finalitzaran durant el
segon trimestre, s'aprovarà el Pla Director de recuperació de tota la muntanya que farà que
Montornès es converteixi en un centre turístic important, i finalitzarà la urbanització del Torrent
de Vinyes Velles i la urbanització de Can Bosquerons.

Una aposta pel Montornès del futur, una aposta pel progrés, una aposta pels joves i la nostra gent
gran, una aposta per la cultura, una aposta pels serveis socials, una aposta per l'ensenyament,
una aposta pel medi ambient, una aposta pel civisme. Aquesta és la nostra aposta per a l'any
2006!

DDrreett  aa  ll’’hhaabbiittaattggee
La dificultat per accedir a l'habitatge és una de les principals preocupacions de la gent, especial-
ment dels joves. Per això el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ha posat
en marxa un procés de participació per elaborar la nova llei pel dret a l'habitatge, per regular-ho
com el que veritablement és: un dret de ciutadania, com l'educació o la sanitat.

Els ajuntaments juguen un paper cabdal per desenvolupar projectes d'habitatge de protecció ofi-
cial perquè coneixen millor les necessitats dels veïns. En concret a Montornès, després de molts
anys, l'equip de govern ha fet una tímida proposta per construir 36 pisos per vendre a un preu
raonable. Des del nostre grup d'ICV-EUiA sempre hem proposat que caldria haver fet molts més
pisos protegits tenint en compte l'enorme creixement que ha tingut Montornès els darrers anys.
S'han perdut diverses bones ocasions. 

Pel que fa a aquesta nova proposta no se'ns ha informat fins uns dies abans d'aprovar-la i quan
ja ho tenien tot decidit: farien una permuta d'un terreny municipal a la zona de Manso Calders amb
la cooperativa d'habitatges d'UGT, qui construiria els pisos i cediria els baixos com a local d'e-
quipaments pel municipi. Nosaltres vam insistir en la necessitat d'obrir la participació a veïns i
entitats per valorar entre tots aquest tipus de projectes i poder decidir plegats. Ells prefereixen les
negociacions als despatxos i passadissos, d'esquena a la gent.

Però això no és tot. Només mitja hora abans del Ple per aprovar aquest projecte canvien comple-
tament d'opinió i proposen vendre els terrenys a la UGT, a canvi d'uns diners que hauran de dedi-
car obligatòriament a inversions. Algú ho enten? Nosaltres tampoc. El que està clar és que CiU
(Valls), soci minoritari del govern, ha tornat a imposar el seu criteri, en l'últim moment, i el PSC
ho ha acceptat. I consideren que a la resta de grups no els calen explicacions.

ICV-EUiA considerem fonamental l'impuls dels habitatges socials i donarem suport a propostes
positives per al municipi, però exigim transparència i màxima participació. Ens hi juguem molt.
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BBoonneess  ffeesstteess!!  II  bboonn  EEssttaattuutt!!
Després de l'aprovació de l'Estatut del 1979 Catalunya ha fet un canvi molt important, però aquest
canvi el podia haver fet més important encara sí en els darrers 26 anys haguéssim pogut gaudir,
entre moltes altres coses, d'un sistema de finançament propi, de l'anomenada a Agència
Tributària Catalana.

Els catalans paguem uns trenta mil milions d'euros a l'any, que van a parar a l’Estat Espanyol.
D'aquests milers de milions només tornen a Catalunya dues terceres parts, és a dir, vint mil
milions d'euros. Amb tot l'immens dineral que no torna a Catalunya, a dia d'avui podríem gaudir
de molts més avantatges a nivell general, com en el camp de la Sanitat, podríem tenir més hos-
pitals, millor atenció medica, o podríem ajudar els catalans i les catalanes més necessitats a fi que
tinguessin un millor nivell vida. 

En qüestió de transports, avui dia podríem tenir el Tren d'Alta Velocitat que ens connectés amb
França o la resta de l'Estat, etc. Són molts factors que els catalans ens mereixem, i que per qües-
tió de no tenir un sistema de finançament propi no en podem gaudir.

Des de CiU podem estar orgullosos de la feina feta fins ara, ja que el factor més important per al
Nou Estatut ha estat la posada en escena d'un molt bon sistema de finançament, i això ha estat
en la seva gran part gràcies al futur president de Catalunya, gràcies a l'Artur Mas, ja que en el cas
que ell i tot l'equip de Convergència i Unió no haguessin estat negociant fins a l'últim moment les
principals bases d'aquest nou Estatut, no seria una realitat que tinguéssim un excel·lent projecte
de nou Estatut al Congrés dels Diputats.

Amb l'arribada de les festes de Nadal i amb la propera entrada a l'any 2006, des de CIU de
Montornès del Vallès volem desitjar-vos que tingueu les millors festes nadalenques, i que aquest
proper any tinguem un nou Estatut per a Catalunya i que d'aquesta manera tots els vostres desit-
jos es facin realitat. Benvolguts veïns i veïnes, bones festes i un molt bon pròsper any nou!

ÉÉrraassee  uunnaa  aaggeennddaa......
Apreciados vecinos, cuando nos preparamos para el tránsito de año, la gente se propone ser
mejor. Llega un año todo nuevo, todo limpio y sin tachaduras, aún.
Como es habitual, el Ajuntament de Montornés distribuye a los concejales y, suponemos, otras
personas, unas agendas para el nuevo año. Las agendas distribuidas responden al criterio de
diseño multilingüe, así que los meses del año y los días de la semana vienen expresados en varios
idiomas ¡Ya era hora! Pensarán. Vienen expresados en catalán, inglés, francés y alemán. No hay
ninguna omisión, repetimos, catalán inglés, francés y alemán. Los idiomas más habituales en
nuestro municipio.
Cuando, en tono de broma, porque la cosa no da para más, comentamos el tema… Aluvión de
críticas. Que si el debate lingüístico está superado, que si el PPC saca el tema del castellano, que
esto o aquello.
Y eso es lo grave, la falta del famoso talante del que presumen algunos y que no les permite decir
sencillamente: Es verdad, no nos hemos fijado. No es políticamente correcta. No está bien, estric-
tamente, ni siquiera cumple lo que ampara el nuevo proyecto de estatuto en tema de derechos
lingüísticos. El año que viene nos fijamos y lo hacemos mejor. No, eso no, ellos no se proponen
ser mejores.
Seran complexos de pervinguts, serà una estratègia de partit d'ignorar la realitat social i lingüís-
tica del nostre país, fet rere fet. Però segur que quan vinguin eleccions de cop parlaran tots en
castellà. Nosaltres ens quedem amb la versió d'uns veïns, pensem, "a casa nostra d'idiomes n'hi
ha dos i no cal dir res més".
Que ningú no dubti que amb la mateixa energia i convicció que defensem els drets dels catalans
de parla castellana, ho fem amb els de parla catalana. Les institucions han de fer la vida fàcil per
a tothom, sense exclusions. 
Ja ha arribat el moment de fer una forta crítica a l'acció de govern CiU-PSC, a l'Ajuntament, però
si bé són dates per a la reflexió, no són dates per expressar crítiques.

Aprofitem per a desitjar-los un Bon Nadal i Pròsper Any Nou.



L'Ajuntament ha interposat recurs
contenciós administratiu contra la
desestimació per silenci administratiu
d'un recurs d'alçada que va presentar
contra un acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme. Aquest òrgan,
que depèn de la Generalitat, va dene-
gar el 18 de maig de 2005 l'aprovació
definitiva d'una modificació puntual

del Pla General d'Ordenació Urbana de
Montornès.

El 13 de gener de 2005, el Ple
Municipal va aprovar de forma provi-
sional la modificació urbanística per a
la desafectació dels terrenys reservats
al projecte de l'autovia, una part dels
quals són a la zona del barri de Can
Bosquerons de Dalt, de Manso Calders
i de Can Vilaró. L’autovia també afec-
taria la Font de Santa Caterina. La pro-
posta es va elevar a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona
que l'ha denegada al·legant que la pre-
visió de la carretera és una reserva
supramunicipal inclosa en el Pla de
Carreteres vigent.

L'objectiu de la modificació puntual
del plantejament de Montornès és evi-
tar l'impacte medioambiental negatiu
que suposarà el traçat de la futura
autovia al passar pel bell mig del nucli
urbà, dividint la població. 

La decisió del Consistori també es
fonamenta en el fet d'haver-se exhau-
rit en escreix el termini de vigència del

Pla de Carreteres, aprovat l'any 1985
pel Parlament, i que fixava una valide-
sa de 16 anys per a aquesta actuació.
Un altre argument municipal és que la
Direcció General de Carreteres l'any
1992 va resoldre anul·lar l'elaboració
de l'estudi informatiu sobre el projec-
te de la via i cancel·lar els programes
relacionats amb aquesta actuació.

6

FFEETTSS  VVIIUUSS

NNeeggaattiivvaa  mmuunniicciippaall  aa  ll''aauuttoovviiaa  ddeell  mmaarrggee  eessqquueerrrree  ddeell  rriiuu  BBeessòòss

Camí de la Font de Santa Caterina (primer
quart del segle XX)

L'Ajuntament i els promotors de la unitat d'actuació núme-
ro 6 Manso Calders, Ferrovial Inmobiliaria SA, Construccio-
nes Reyal SA i Inmobiliaria Ali-Bey SL, han signat un conve-
ni per a la construcció d'una passarel·la que connectarà
l'àmbit en desenvolupament urbanístic de Manso Calders
amb la zona esportiva municipal, travessant el riu Mogent.

La passarel·la tindrà un recorregut paral·lel al torrent de
Vinyes Velles i arribarà fins a l'aparcament de les instal·la-
cions esportives. Només podran fer ús d'aquest nou accés els
vianants i les bicicletes. El projecte d’obres ha estat finançat
pels promotors de la UA 6 Manso Calders que també assumi-
ran juntament amb l’Ajuntament el cost dels treballs.

PPaassssaarreell··llaa  ssoobbrree  eell  rriiuu  MMooggeenntt

Els serveis tècnics municipals enllesteixen el projecte de
remodelació del carrer Major per convertir aquesta via prin-
cipal de Montornès Centre en una zona d'ús preferent per a
vianants i amb accés restringit a vehicles. La remodelació
afectarà el tram comprés entre l'avinguda de l'Onze de
Setembre i la rambla de Sant Sadurní i ha estat acordada
amb la Unió de Botiguers.

El projecte detalla que les voreres i la calçada quedaran al
mateix nivell. Les voreres seran de llosa de color platja i la
calçada de paviment d’aglomerat asfàltic. L'actuació es
complementarà amb la instal·lació de mobiliari urbà i un
nou enllumenat públic.

RReemmooddeellaacciióó  ddeell  ccaarrrreerr  MMaajjoorr

Vista del futur traçat de la pasarel·la des de la zona esportiva

LL''AAjjuunnttaammeenntt  ccoonnttiinnuuaa  ddeeffeennssaanntt  llaa  ddeessaaffeeccttaacciióó  ddeellss  tteerrrreennyyss  rreesseerrvvaattss  ppeerr  aa  llaa  ffuuttuurraa  aauuttoovviiaa

Camí de la Font de Santa Caterina (en l’actuali-
tat)
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El carrer Major vist des de l’avinguda de l’Onze de Setembre 
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L'ordenança municipal reguladora de
l'estacionament limitat, aprovada ini-
cialment pel Ple Municipal a la sessió
ordinària del 2 de desembre es fona-
menta en la regulació dels usos de les
vies urbanes per fer compatibles la
distribució d'aparcaments i la fluïdesa
del trànsit rodat amb l'ús dels carrers
per part dels vianants.

La normativa descriu tres modalitats
de vies que es distingiran pel color:
verd, blau i vermell. Aquesta classifi-
cació té en consideració les necessi-
tats de rotació de l'aparcament públic
i la seva proximitat a les zones més
comercials i més densificades.

Les vies verdes, amb una important
demanda d'estacionament, garantiran
la rotació de vehicles cada mitja hora
com a màxim. A les vies blaves, situa-
des al centre del nucli urbà de
Montornès Centre, els usuaris podran
estacionar el seu vehicle durant una
hora i mitja. Finalment, en el cas de les
vies vermelles, l'ordenança regula un
període d'aparcament de cinc hores
com a màxim.

LL’’iinnccoommpplliimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa
ccoommppoorrttaarràà    ssaanncciioonnss

La nova ordenança municipal regula-
dora de l'estacionament limitat també
recull la tipificació de les sancions per

incompliment de la normativa que
oscil·len entre els 50 i els 310 euros.

L'ordenança determina que resten
exclosos de la limitació de temps d'es-
tacionament les motocicletes, els
ciclomotors i les bicicletes, que tin-
dran llocs habilitats per estacionar; els
vehicles que estacionin en zones
reservades; els autotaxis, en el cas
que es conductor sigui present; els
vehicles en servei oficial degudament
identificats; els vehicles destinats a
l'assistència sanitària i els vehicles en
els qual es desplacin persones amb
discapacitats que afectin la mobilitat i
estiguin en possessió de la correspo-
nent autorització especial.

EEssttaacciioonnaammeenntt  lliimmiittaatt  aa  MMoonnttoorrnnèèss  CCeennttrree
LLaa  pprriimmeerraa  zzoonnaa  qquuee  eennttrraarràà  eenn  vviiggoorr  sseerràà  llaa  bbllaavvaa,,  qquuee  ppeerrmmeettrràà  ll’’aappaarrccaammeenntt  dduurraanntt  uunnaa  hhoorraa  ii  mmiittjjaa..

AAmmbb  ll''oobbjjeeccttiiuu  ddee  ffaacciilliittaarr  llaa
mmoobbiilliittaatt  aa  llaa  zzoonnaa  ddee  MMoonnttoorr--
nnèèss  CCeennttrree,,  aa  ccoommeennççaammeenntt  ddee
ll''aannyy  22000066,,  ss''iimmppllaannttaarràà  uunn  ssiiss--

tteemmaa  qquuee  aaffaavvoorriirràà  llaa  rroottaacciióó  eenn
ll''aappaarrccaammeenntt  ddee  vveehhiicclleess  aallss
ccaarrrreerrss  ddee  PPaallaauu  dd''AAmmeettllllaa,,  EEss--
ttrreellllaa,,  JJaauummee  BBaallmmeess,,  LLaa  LLiirraa  ii

eenn  ttrraammss  ddeellss  ccaarrrreerrss  MMaajjoorr,,
SSaanntt  IIssiiddrree  ii  RRiiuu  MMooggeenntt..
LL’’aappaarrccaammeenntt  sseerràà  ggrraattuuïïtt  ppeerròò
lliimmiittaatt  eenn  eell  tteemmppss..

DDiissccooss  ddee
mmaarrccaattggee  ppeerr  aall
ccoonnttrrooll  ddeell  tteemmppss

El control del temps d'estaciona-
ment es farà per mitjà de discos de
marcatge horari que facilitarà
l'Ajuntament, o a través de qualsevol

altre sistema que acrediti l'hora d'inici
de l'aparcament, com una nota situada

en lloc visible.

El control de l'aparcament, de
caràcter gratuït, es farà de dilluns

a divendres de 9 a 14h i de
16 a 20.30h i els dissab-

tes de 9 a 14h



Des de la segona quinzena del mes
d'octubre, les promotores de la unitat
d'actuació número 6 Manso Calders
porten a terme les obres de construc-
ció dels nous serveis i espais espor-
tius de l'IES Vinyes Velles.

En concret, el projecte inclou una pista
poliesportiva de 30x40 metres aproxi-
madament, un vestidor amb lavabos i
dutxes, amb una superfície de120
metres quadrats, i una zona d'esbarjo.

També es condicionaran els accessos
al centre d'ensenyament i es millorarà
l'aparcament que tindrà capacitat per
a uns 60 vehicles.

El perímetre exterior de l'edifici de
l'IES, les instal·lacions esportives i
l'espai d'esbarjo quedaran delimitats
per un nou tancat.

Les obres de millora de l'IES es fan
paral·lelament als primers treballs
d'urbanització de Manso Calders.
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LL''AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  ssooll··lliicciittaatt  nnoovvaammeenntt  aa  llaa
DDiirreecccciióó  GGeenneerraall  dd''EEnneerrggiieess,,  MMiinneess  ii  SSeegguurreettaatt
IInndduussttrriiaall  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  TTrreebbaallll  ii  IInnddúússttrriiaa
ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ddeell
ggoovveerrnn  aauuttoonnòòmmiicc  eenn  eell  ssootteerrrraammeenntt  ddee  llaa  llíínniiaa
dd''aallttaa  tteennssiióó,,  uubbiiccaaddaa  aall  ttoorrrreenntt  ddee  VViinnyyeess  VVeelllleess..
Aquesta vegada, la demanda de Montornès ha anat acom-
panyada d'una proposta de cofinançament del projecte que
volta els 3 milions d’euros. L'Ajuntament està disposat a
assumir el cost de l'obra civil, uns 800.000 euros, i a ges-
tionar l'aportació de 500.000 euros, que ha proposat el
Consistori  als promotors d'habitatges de la Unitat número
6 Manso Calders i de la unitat número 18, situada a l'avin-
guda de la Llibertat. 

Des de l'Ajuntament s'ha insistit a la Generalitat en la con-
veniència de fer coincidir els treballs de soterrament de la
línia amb les obres d'urbanització del torrent de Vinyes
Velles i amb les obres de desenvolupament urbanístic de la
zona de Manso Calders i de l'avinguda de la Llibertat. 

La necessitat d'aquesta coincidència en el temps té com a
raons fonamentals garantir el cofinançament del projecte,
que es podria perdre si els treballs s'endarrereixen, i també
evitar que el pressupost s'incrementi perquè s'hagin d'in-

cloure actuacions, com per exemple l'enderrocament de
paviments, que no calen en aquests moments.

La proposta municipal inclou el soterrament d'un quilòme-
tre de la línia d'alta tensió, en comptes dels cinc quilòme-
tres que inicialment va pressupostar la companyia elèctrica
FECSA ENDESA per 6 milions d'euros.

FFiinnaannççaammeenntt  ppeerr  aall  ssootteerrrraammeenntt  ddee  llaa  llíínniiaa  dd''aallttaa  tteennssiióó  ddeell
TToorrrreenntt  ddee  VViinnyyeess  VVeelllleess

EEll  CCoonnssiissttoorrii  hhaa  ddeemmaannaatt  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddeellss  pprroommoottoorrss  dd''hhaabbiittaattggeess  ddee  llaa  zzoonnaa

NNoovveess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  aa  ll''IIEESS
VViinnyyeess  VVeelllleess

DDeessmmaanntteellllaammeenntt
ddee  ll’’aanntteennaa  ddee

TTeelleeffòònniiccaa
Telefònica ja disposa del permís
ambiental del Consell Comarcal i del
permís d'obres de l'Ajuntament  per
ubicar la nova antena de telefonia
mòbil a la part més alta del cementiri
municipal. Aquest és un dels punts
pactats amb l'Ajuntament i que han
de permetre finalment el desmantella-
ment de l'antena de telefonia que hi
ha a l'avinguda de la Llibertat.

D'aquesta manera Telefonica Móviles
acaba els procediments legals que
permetran el compliment com a
mínim d'una part del conveni que el
Consistori i Telefònica van signar
l'any 2003.

Aquest document recull el desmante-
llament i retirada de l’estructura de
l'avinguda de la Llibertat i la reubica-
ció en dues zones allunyades del nucli
urbà. Una anirà a la part més alta del
cementiri municipal i l'altra en uns
terrenys situats a prop de la
Deixalleria.

Torre d’lata tensió al torrent de Vinyes Velles
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UUnn  nnoouu  ccaarrrreerr  ccoonnnneeccttaarràà  MMaannssoo  CCaallddeerrss  ii  ll’’aavv  ddee  llaa  LLlliibbeerrttaatt
Els projectes de desenvolupament
urbanístic de les unitats d'actuació
número 6, a la zona de Manso
Calders, i número 8, a l'avinguda de la
Llibertat, inclouen la creació d'una
nova via de comunicació entre els
barris del municipi.

La via, que rebrà el nom d'avinguda
d'Ernest Lluch, unirà l'avinguda de
Barcelona amb l’avinguda de la
Llibertat i tindrà dos sentits de circula-
ció. Amb aquesta via alternativa, es
reduirà el volum de trànsit rodat, i
sobretot de vehicles pesats, a l'avin-
guda de l'Onze de Setembre.

AAccttuuaacciioonnss  ppeerr  aaffaavvoorriirr  ll’’aacccceessssiibbiilliittaatt  aa  MMoonnttoorrnnèèss  NNoorrdd
Durant les darreres setmanes, la
Brigada Municipal d'Obres ha portat a
terme a diversos carrers de
Montornès Nord treballs per millorar
la mobilitat en aquest barri.

Concretament, s'han construït tres
rampes i s'hi han instal·lat baranes.
Les noves rampes són al carrer Nou
d'abril, entre els números 28 i 29 i en
el número 32 d'aquest mateix carrer, i
en el carrer de La Llibertat, al darrera
de la parada d'autobús. Properament,
s'ubicarà una quarta rampa d'accés a
la plaça de Primer de Maig.

La supressió de les barreres arqui-
tectòniques és una de les actuacions
incloses al Pla d'Intervenció Integral

de Montornès Nord. El projecte,
redactat per l'Institut d'Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals de la
Diputació, no va rebre cap ajut de la
Generalitat en la segona convocatòria
de subvencions establertes pel regla-
ment de la llei de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció
especial. 

Malgrat això, l'Ajuntament té previst
desenvolupar amb recursos propis i
amb la col·laboració de l’IMSERSO i la
ONCE noves actuacions per a l'elimi-
nació de barreres arquitectòniques i
altres intervencions de millora a
Montornès Nord recollides en el Pla
Integral.

En aquest sentit, el Ple de l'Ajunta-
ment va aprovar per unanimitat en la
sessió ordinària del mes d'octubre
una modificació del Pla Municipal
d'Ordenació Urbana per facilitar la ins-
tal·lació d'ascensors en edificis pluri-
familiars.

La modificació permetrà a les comuni-
tats de propietaris que ho necessitin
ocupar un espai de via pública per a la
instal·lació d'ascensors. 

El Ple Municipal ja havia aprovat
aquesta modificació, de forma inicial,
el mes de juny. La decisió del ple serà
efectiva i entrarà en vigor després que
la Comissió Territorial d'Urbanisme de
la Barcelona aprovi definitivament la
modificació.Rampes al carrer Nou d’abril

LLeess  nnoovveess  rraammppeess  ffaacciilliitteenn  llaa  mmoobbiilliittaatt  ddee  llaa  ggeenntt  ggrraann  ii  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  aammbb  ddiissccaappaacciittaattss
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CCoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa
nnoovvaa  eessccoollaa  ddee

pprriimmààrriiaa

El govern autonòmic destinarà el pro-
per any 400.000 euros al projecte de
creació del nou equipament, que s'u-
bicarà al camí de la Justada i que
substituirà l'actual CEIP Mogent. La
nova escola tindrà dues línies d'en-
senyament.

Segons les previsions de la Genera-
litat, la durada de les obres serà més
curta que la prevista inicialment per-
què s'incorporaran al projecte noves
tècniques constructives basades en
sistemes modulars, que permeten
obtenir edificis de qualitat en terminis
de temps més curts.

NNoouu  IIEESS  aa  MMoonnttoorrnnèèss
El Departament d'Educació i l'Ajun-
tament treballaran els propers mesos
per planificar el projecte de construc-
ció d'un nou institut d'ensenyament
secundari. El primer pas serà la cessió
per part municipal d'un terreny per a la
ubicació del nou centre.

El fet que les obres de l'escola de
primària s'iniciïn a mitjan de l'any
vinent ha estat clau perquè ambdues
administracions hagin avançat alguns
acords en relació el futur institut. Així,
per evitar barracons mentre durin les
obres de construcció del nou IES,
alumnes de secundària es trasllada-
ran, de forma provisional, a l'edifici
que ara acull el CEIP Mogent. 

Façana de l’actual CEIP Mogent

Dependències de l’actual casal dels avis de Montornès Centre

EEll  DDeeppaarrttaammeenntt  dd''EEdduuccaacciióó  ddee
llaa  GGeenneerraalliittaatt  hhaa  ccoonnffiirrmmaatt  qquuee,,
eennttrree  eellss  mmeessooss  ddee  mmaaiigg  ii  jjuunnyy
ddee  22000066,,  ss''iinniicciiaarràà  llaa  ccoonnssttrruucc--
cciióó  ddee  llaa  nnoovvaa  eessccoollaa  ddee  pprriimmàà--
rriiaa  ddeell  mmuunniicciippii  qquuee  ssuubbssttiittuuiirràà
eell  CCEEIIPP  MMooggeenntt..

AAjjuuttss  ppeerr  aall  nnoouu  CCaassaall  ddeellss  AAvviiss  ddee
MMoonnttoorrnnèèss  CCeennttrree

L'Ajuntament tramita la documentació
per a la sol·licitud d'un ajut a la Gene-
ralitat per al futur Casal dels Avis de
Montornès Centre.

La Conselleria de Benestar i Família ha
confirmat al Consistori que el pressu-
post del govern autonòmic de 2006 des-
tinarà prop de 70.000 euros a l’execució
d'aquest nou equipament per a la gent
gran.

El nou local s’ubicarà a l'avinguda de la
Llibertat, tindrà una superfície de 516 m2

i substituirà l'actual seu del Casal dels
Avis de Montornès Centre que està
situada a l'avinguda de l'Onze de
Setembre.

L'Ajuntament també cerca la col·labora-
ció en el projecte de l'Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona i de
diverses entitats financeres del municipi.

11rr ttrriimmeessttrree  aa  ll''eessccoollaa  bbrreessssooll  EEll  LLlleeddoonneerr
Un total de 18 alumnes han estrenat
les instal·lacions de la nova escola
bressol municipal El Lledoner. 

El centre, ubicat al número 4 del carrer
del Vallès, es va posar en marxa al mes
d'octubre amb un projecte educatiu que
presenta novetats pedagògiques en rela-
ció amb altres ofertes d'ensenyament.

En la formació, s'ha introduït coneixe-
ments de música i d'anglès per als
infants de 2 anys, i sessions de psico-
motricitat i d’assessorament psicològic
per a tots els alumnes.

L'escola encara té obert la matrícula.
L'horari del centre és de 9 a 12h i de
15 a 17h (tel. 93 568 61 86).
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Un total de tretze empreses, ubicades
a Montornès, han subscrit el protocol
d'intencions per establir un marc de
col·laboració amb el Servei Municipal
de Promoció Econòmica (SEMPRE).

El protocol té com a objectiu, d'una
banda, afavorir la formació professio-
nal i la inserció laboral dels ciutadans
de Montornès, i de l'altra, apropar els
serveis que s'ofereixen des de
l'Ajuntament a les empreses, en espe-
cial el Servei d'Ocupació Municipal
(SOM) i la borsa de treball.

Carrion Logística SL, El Corte Inglés,
Plásticos Ta-Tay SA, Productos Eaton
Livia SA, TI Group Automotive
Systems SA i Solvay Benvic Ibérica SA
van ser les sis primeres empreses en
adherir-se al protocol de col·laboració.
Ho van fer a l'acte de presentació
pública del document, celebrat el pas-
sat 29 de setembre, a la Sala de Plens
de l'Ajuntament.

Des d'aleshores, han subscrit el proto-
col A Bianchini Ingenieros SA, Arbora
& Ausonia SL, Daevi, Proloca SA,
Virgin Office Supplies SL, Henkel
Ibérica SA i Isconex.

AAmmpplliiaacciióó  ddee  lleess  aaddhheessiioonnss
El protocol d'intencions recull, en
molts casos, la col·laboració que, des
de fa anys, les empreses havien esta-
blert amb el servei de la borsa de tre-
ball municipal.

Des de començament de l'any 2005,
l'Ajuntament ha mantingut entrevistes
amb les direccions de les empreses
per tal d'ampliar i potenciar les línies
de interrelació entre ambdues parts.
Arran d'aquests contactes es va deci-
dir la redacció del protocol d'inten-
cions.

Durant els sis darrers mesos el Servei
de Promoció Econòmica ha tancat la
gestió d’oferta laboral presentada per
49 empreses. Concretament, s’ha ges-
tionat l’ocupació de 64 llocs de treball
amb una taxa d’inserció del 60% res-
pecte a l’oferta empresarial.

En aquests moments es tramita la
demanda laboral de 65 empreses.

AAddhheessiioonnss  ddee  lleess  eemmpprreesseess  aall  pprroottooccooll  ddee
ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  eell  mmuunniicciippii

MMééss  ddee  mmiigg  cceenntteennaarr  dd''iinnddúússttrriieess  uuttiilliittzzeenn  eellss  sseerrvveeiiss  ddeell  SSEEMMPPRREE PPrrooppoossttaa  ddee  ccrreeaacciióó
dd’’uunn  RReeggiissttrree  ddee  llaa

PPrrooppiieettaatt  ppeerr  aa
MMoonnttoorrnnèèss

L'Ajuntament de Montornès ha emès un
informe favorable a la proposta del pro-
jecte de Reial Decret de modificació de la
demarcació i capitalitat de determinats
registres de la propietat, mercantils i de
béns immobles elaborada per la Direcció
General dels registres i del notariat.

El projecte de demarcació estableix la
formació del Registre de la Propietat de
Montornès del Vallès per segregació del
Registre de la Propietat de Canovelles.
La capitalitat del registre se situaria a
Montornès i estaria circumscrita al
terme municipal.

La junta de govern local va acordar al
mes de setembre emetre l'informe de
suport a aquesta proposta.

En l'informe, l'Ajuntament incideix en el
constant i sostingut creixement de la
població del municipi des de l'any 1990
així com també en l'increment d'habitat-
ges i la previsió de desenvolupament de
les actuacions que queden per executar
urbanísticament. Segons l'informe,
Montornès té un creixement de població
estimat per al període 2000-2007 de
3.786 habitants, mentre que el nombre
d'habitatges previstos per al mateix
període és de 1.262.

L'informe també destaca la presència al
terme municipal d'un important movi-
ment econòmic afavorit per la presència
de sis polígons industrials i per l'enllaç a
nivell de comunicacions amb xarxes
bàsiques de vials interurbans com la N-
152 i l'A-17.

Finalment, el document constata l'e-
xistència d'una acció urbanística intensa
al municipi producte de la localització de
nombroses activitats a Montornès.

Tot plegat, segons l'informe emès per
l'Ajuntament., justifica la necessitat de
crear un Registre de la Propietat cir-
cumscrit al terme municipal de
Montornès.

Presentació del protocol a la sala de plens de
l’Ajuntament

LL''AAjjuunnttaammeenntt  ddee  MMoonnttoorrnnèèss  hhaa
eemmèèss  uunn  iinnffoorrmmee  ffaavvoorraabbllee    aa
aaqquueessttaa  pprrooppoossttaa  aa  ppeettiicciióó  ddeell
DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  JJuussttíícciiaa  ddee  llaa
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
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El Ple Municipal va aprovar a la sessió
ordinària, celebrada el 3 de novem-
bre, la modificació de les ordenances
fiscals que entraran en vigor el proper
1 de gener de 2006.

Els impostos, taxes i preus públics
tindran en termes generals un incre-
ment del 3%, situant-se per sota de
les previsions del govern central per a
l'índex de preus al consum, l'IPC, de
l'any vinent.

La taxa que experimentarà un incre-
ment superior és la de recollida d'es-
combraries que s'augmentarà un
12,25 per cent. 

Com a novetat, l'any vinent s'establirà
una quota tributària per a la recollida
de paper i cartró d'origen comercial,
d'acord amb l'estudi de costos realit-
zat sobre la prestació del servei.

OOrrddeennaanncceess  ffiissccaallss
AAnniivveerrssaarrii  ddeell  ccoommpplleexx  eessppoorrttiiuu

El Complex Esportiu de Montornès ha
celebrat aquest mes de desembre el seu
primer aniversari. 

La celebració ha inclòs una setmana
d'activitats adreçades tant als abonats
com a la població en general. 

Durant el primer any de funcionament
l’equipament ha augmentat els usuaris,
però també el volum d’activitats. 

De les 17 propostes setmanals inicials,
s’ha passat a 33. D’aquestes, 11 són
d'aigua i 22 de sala.

EEll  CCoommpplleexx  EEssppoorrttiiuu  eess  vvaa  ppoossaarr  eenn  mmaarrxxaa  eell  1133  ddee  ddeesseemmbbrree  ddee  22000044
aammbb  11..003333  aabboonnaattss  ii  hhaa  aarrrriibbaatt  aallss  11..990000

L'Ajuntament ha encarregat l'elaboració d'un llibre sobre la
història del poble a l'editorial Mediterrània. Titulat La petita
història de Montornès del Vallès, el llibre formarà part de la
col·lecció Petites històries, de la qual ja s'han editat més de
dos-cents títols sobre personatges, entitats i pobles de
Catalunya. L'element comú d'aquesta col·lecció són els
dibuixos íntegrament realitzats per la il·lustradora Pilarín
Bayés.

El llibre està pensat preferentment, però no únicament, per
al públic infantil. Els textos, obra de l'arxiver municipal
Nicolau Guanyabens, recolliran una síntesi divulgativa dels
aspectes més importants de l'evolució històrica del terme i
els seus habitants, des de la prehistòria fins a l'actualitat. El
llibre, que tindrà setze pàgines il·lustrades a tot color, veurà
la llum a la festa de Sant Jordi de 2006 .

Per a l'edició de la publicació, que té un cost de 9.000
euros, l'Ajuntament compta amb la col·laboració econòmi-
ca de l'empresa ACESA que n'ha aportat 6.000.

PPeettiittaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  MMoonnttoorrnnèèssMMoonnttoorrnnèèss  ttéé  ttoottss  eellss  ppllaannss
dd’’eemmeerrggèènncciiaa  aall  ddiiaa

Montornès ha estat un dels primers municipis de Catalunya
que disposa de tot el joc de plans d’emergència que els
ajuntaments han de tenir redactats i aprovats per Ple,
segons la normativa aplicable.

Al Ple del mes de juliol es va aprovar la revisió del PEM (Pla
Bàsic d'Emergència Municipal) i dels diferents PAM (Plans
d'Actuació Municipal) que preveuen les actuacions a seguir
en cas de sismes, accidents de mercaderies perilloses,
inundacions, emergències per actes de foc i pirotècnics, i
emergències associades al PEE (Pla d'Emergència Exterior)
de Respol-Butano.

En referència a aquest darrer aspecte, a mitjan novembre es
va fer un simulacre sobre el funcionament del pla arran d’un
avís simulat d’accident químic a l’empresa. El simulacre va
implicar polítics i tècnics, a més de la policia local, volunta-
ris de protecció civil, Mossos d’Esquadra i el CEIP
Marinada, que va fer un exercici de confinament.

EEll  lllliibbrree  eess  ppuubblliiccaarràà  ccooiinncciiddiinntt  aammbb  SSaanntt  JJoorrddii

Un moment del simulacre al Centre de Coordinació Operativa Municipal 
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HHii  hhaa  iinnddiicciiss  qquuee  aappuunntteenn  qquuee  lleess
eexxccaavvaacciioonnss  eenn  eellss  tteerrrreennyyss  ddee  llaa
MMaassiiaa  ddee  MMaassffeerrrreerr  ppooddeenn  ppoossaarr  aall
ddeessccoobbeerrtt  ttrroobbaalllleess  dd''uunnaa  vviill··llaa
rroommaannaa..  

Aquests dies es porten a terme els pri-
mers treballs de prospecció arqueolò-
gica als terrenys de la Masia de
Masferrer.

Aquesta actuació s'ha incorporat al
projecte de recuperació del patrimoni
del municipi, però també té com a
objectiu evitar l'afectació total de la
masia pel traçat del tren d'alta velocitat.

La possible aparició de troballes en
provocaria la protecció i per tant, obli-
garia, inicialment, a cercar alternatives
a l'actual traçat de la línia ferroviària
d'alta velocitat.

Les primeres prospeccions als terrenys
de la masia es faran ràpidament per
poder elaborar, si es tracta d'una zona
d'interès arqueològic, un informe que es
presentarà al Ministeri de Foment.

L'empresa ESTRATS és l'encarregada
de fer les excavacions arqueològiques a
la Masia de Masferrer.

13

PPllaa  ddiirreeccttoorr  ddeell  jjaacciimmeenntt  ddeell  TTuurróó  dd’’eenn  RRooïïnnaa  --  CCaann  TTaaccóó
Properament es presentarà el contin-
gut del Pla director del jaciment del
Turó d'en Roïna - Can Tacó.

En els darrers dies s'ha donat per aca-
bada la tercera prospecció arqueològi-
ca a la zona que ha servit per delimitar
el perímetre del jaciment i definir els
àmbits que el configuren. L'espai
ocupa uns 6.000 m2 i conté nombro-
ses estructures murals i elements
datats en l'època romana, als segles I
i II abans de Crist.

L'Ajuntament de Montornès, el de
Montmeló, l'empresa ESTRATS i
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica,
van signar a l'octubre l'afegit del con-
veni que ha possibilitat la continuïtat
dels treballs de recerca arqueològica.

El Pla director serà un projecte a
desenvolupar en un termini de 10
anys i el seu pressupost arribarà al
milió d'euros.

L'Ajuntament de Montornès i el de
Montmeló porten a terme gestions per
aconseguir el finançament necessari
per tirar endavant el Pla. El projecte
compta amb el suport de Henkel
Ibérica, PURAC i el Circuit de Cata-
lunya. A més, es demanarà a la
Generalitat que el jaciment sigui decla-
rat Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Entre els objectius del projecte hi ha la
recuperació de la muntanya de les
Tres Creus, la protecció de les troba-
lles i la creació d'un centre d'interpre-
tació a Montornès.

PPrriimmeerrss  ttrreebbaallllss  ddee  pprroossppeecccciióó  aarrqquueeoollòòggiiccaa  aa  MMaassffeerrrreerr

Torre de l’aigua 
ubicada al recinte de Masferrer
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FFEETTSS  VVIIUUSS

CCoonnttiinnuuaa  llaa  ccooooppeerraacciióó  aammbb  NNiiccaarraagguuaa

L'Ajuntament de Montornès ha fet
una nova aportació econòmica de
2.500 euros (2005 - 2006) per al pro-
jecte d'implantació del sistema de
cadastre als municipis nicaragüencs
que formen l'associació AMUNORCHI. 

El Consell Comarcal i els municipis de
Montornès, Parets, Sant Fost, Marto-
relles, Lliça d'Amunt, Canovelles i
Mollet van signar al febrer de 2004 un
conveni per impulsar aquest projecte
de cooperació amb els pobles situats
al departament de Chinandega del
Norte per a la creació d'aquesta mena
d'oficines. La finalitat és que els ajun-
taments puguin aconseguir recursos i
destinar-los a satisfer les necessitats
de la població.

En una visita a Montornès el passat
mes d'octubre els alcaldes nica-
ragüencs d’aquesta zona van destacar
la importància del projecte de coope-
ració per al desenvolupament dels
seus pobles.

En aquest sentit, també el Ple
Municipal va ratificar per unanimitat el
mes de novembre un Manifest de
compromís de col·laboració dels ajun-
taments del Vallès Oriental amb els
municipis nicaragüencs del departa-
ment de Chinandega del Norte.

La regidoria de Cooperació Internacio-
nal treballa en un altre projecte solida-
ri relacionat amb la creació d'una
xarxa d'aigua potable a Villanueva,
poble agermanat amb Montornès.

MMoocciioonnss  pplleennààrriieess
Moció de suport al nou Estatut de Catalunya

El Ple de l'Ajuntament va acordar, en la sessió ordinària del 3 de novembre de
2005, "...Primer.- Donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el
Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005com a
Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació.
Segon.- Divulgar i donar a conèixer del projecte d’Estatut a la ciutadania. Tercer.-
Convidar les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Quart.- Instar les forces polítiques amb representació al Congrés dels
Diputatsi el Swenat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia
majoria del Parlament de Catalunya...”

Moció per tal que el lloc web i les adreces de correu de l’Ajuntament de
Montornès adoptin el domini “.cat”

El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 3 de
novembre de 2005, "…Primer.- Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament de
Montornès en el seu conjunt (empreses participades, consorcis, fundacions, patro-
nats) afegirà el domini “.cat” als llocs web municipals, esdevenint aquest el domi-
ni de referència en la presència del consistori a la xarxa…"

PPrrooggrraammaa  ddee
pprreevveenncciióó
SSaalluutt  JJoovvee

Durant el mes de gener continuaran
les activitats del programa Salut Jove
que van engegar el passat mes d'oc-
tubre les regidories de Benestar
Social i de Joventut de l'Ajuntament.

El programa Salut Jove inclou tallers,
exposicions i sessions informatives
dedicades a diversos aspectes (con-
sum de drogues i alcohol, malalties
de transmissió sexual, trastorns en
l'alimentació, etc.), a promoure
accions per a la tolerància a la diver-
sitat d'altres cultures i a la relació
igualitària i sense violència en la pare-
lla jove.

Com a novetat, dins del programa,
durant la setmana del 12 al 16 de
desembre els alumnes de primer
d'ESO han treballat al Teatre
Municipal qüestions relacionades
amb la tolerància a través de l'exposi-
ció La dimensió desconeguda, redes-
cobrint el món que forma part del
programa Jove… solidari? I tu què en
penses de l'Associació MON-3.
També, per primera vegada, els alum-
nes de primària del municipi visitaran
el mes de gener l'exposició Viatge
pels colors de la ciutat, una proposta
d'apropament a la solidaritat i la
tolerància.

Salut Jove compta amb el suport del
Departament de Salut de la Genera-
litat, l'Àrea de Salut Pública i Consum
de la Diputació, i de diverses associa-
cions i entitats que treballen en l'àm-
bit de l'educació preventiva.

Sessió de treball dels joves a l’entorn de l’ex-
posició “Febre del divendres nit”

Acte institucional de benvinguda als alcaldes de Villanueva, Santo Tomas del Norte i San Pedro
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LL’’eellaabboorraacciióó  ddeell  PPllaa  JJoovvee  LLooccaall  eennttrraa  aa  llaa  rreeccttaa  ffiinnaall

Entre el 26 i el 30 de desembre el
Pavelló Municipal d’Esports tornarà a
acollir el Parc de Nadal. Després de
l’èxit de participació de l’any passat el
Parc es presenta enguany amb més
espais i propostes per a infants i
joves.

A l’interior del Pavelló s’hi podran tro-
bar inflables, espai per a nadons,
ludoteca infantil i juvenil i activitats
més específicques com l’Scalextric
digital, escacs, videojocs, jocs de rol,
talles, grafiti, etc. 

El grup Katakrak amb l’activitat de joc
L’animalada oferirà una vintena de
jocs de gran format, construïts amb
materials reciclats.

Durant els dies que duri el parc, a les
set de la tarda es farà un espectacle a
càrrec de grups d’animació. 

La inaguració serà el 26 de desembre
a les 11h. Aquest dia el parc romandrà
obert fins a les 13h. Des del 27 fins al
30 de desembre l’horari d’obertura
serà de 16 a 20h 

El Parc de Nadal serà gratuït per als
infants de fins a 3 anys. El preu de
l’entrada per als infants de 3 a 16 anys
serà de 2 euros i per a les persones
majors de 16 anys, d’1 euro. Hi haurà
també un abonament infantil per als
quatre dies del parc  que costarà 6
euros. Les famílies nombroses (més
de dos germans) tindran descomptes.

EEll  ppaarrcc  oobbrriirràà  lleess  ppoorrtteess  ddeess  ddeell  2266  ffiinnss  aall  3300  ddee  ddeesseemmbbrree  aall  PPaavveellllóó  MMuunniicciippaall  dd’’EEssppoorrttss

El Pla Jove Local ha entrat en la seva
recta final, que serà la redacció defini-
tiva del document amb  les línies prin-
cipals de treball en matèria de joven-
tut, després que s’hagin presentat
públicament la Guia Jove de Serveis i

l’estudi sobre la realitat juvenil del
municipi que porta associats.

La Guia Jove de Montornès incorpora
les  actuacions, programes i serveis
que des de l'Ajuntament i altres admi-
nistracions públiques s'ofereixen al

municipi. La guia, de la qual s’han edi-
tat 500 exemplars, compta també amb
un directori dels equipaments, asso-
ciacions i grups juvenils de
Montornès. 

D’altra banda, l'estudi analitza la situa-
ció dels joves d’entre 12 i 29 anys a
Montornès. El treball inclou dades
quantitatives i dades obtingudes a
partir de grups de discussió, entrevis-
tes amb professionals, especialistes,
joves, responsables del món associa-
tiu local, etc. Els anys de referència de
l’estudi van des de 1991 a 2005 i ser-
veixen per fer prospeccions fins al
2015.

El Pla Jove Local compta amb el
suport de l'Oficina del Pla Jove de la
Diputació, de la Secretaria General de
la Joventut de la Generalitat i del
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

LLaa  ssaallaa  ppoolliivvaalleenntt  SSttooppiinngg  vvaa  aaccoolllliirr  dduurraanntt  llaa  FFeessttaa  dd’’HHiivveerrnn  llaa  pprreesseennttaacciióó  dd’’uunn  eessttuuddii  ddee  llaa  rreeaalliittaatt  jjuuvveenniill  ddee
MMoonnttoorrnnèèss  ii  dd’’uunnaa  gguuiiaa  jjoovvee  ddee  sseerrvveeiiss,,  ppaassssooss  pprreevviiss  aa  ll''eellaabboorraacciióó  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PPllaa  JJoovvee  ddee  MMoonnttoorrnnèèss

Acte de presentació de la Guia Jove de Serveis

TToorrnneenn  lleess  aaccttiivviittaattss  iinnffaannttiillss  ii  jjuuvveenniillss  ddeell  PPaarrcc  ddee  NNaaddaall



EEllss  gguuaannyyaaddoorrss  ddee  llaa  BBeeccaa  22000044  ttrreebbaalllleenn  eell  ppeerrííooddee  ddee  llaa
gguueerrrraa  cciivviill

La Beca Montornès de Recerca Històrica que té caràcter bianual està dota-
da amb 6000 euros i la publicació del treball resultant.

L'any passat es va atorgar la segona beca de forma compartida a Arnau
Gonzàlez, llicenciat en història i veí de Montornès, i David Gesalí, diplomat
en història i veí de Montmeló.

Els dos historiadors disposen fins a l'any que ve per lliurar els treballs aca-
bats. Tots dos casos tenen a veure amb la guerra civil espanyola.

Sota el títol Montornès del Vallès (1931 - 1945): entre la II República i la
primera postguerrra, l'Arnau Gonzàlez està investigant la situació socio-
política del municipi durant la II República i la Guerra Civil. 

L'altre guanyador, el David Gesalí, està desenvolupant un treball titulat
L'aeròdrom 329: Montornès del Vallès i l'aeronàutica a la Guerra Civil. Una
història oblidada. En aquest cas, es proposa l'estudi històric de l'aeròdrom
329 que es va construir l'any 1938 quasi en la seva totalitat en terrenys de
Montornès, sobre l'espai que avui dia ocupen els polígons del Congost, El
Raiguer i també el sector de Can Perellada. 

PPrriimmeerr  lllliibbrree  ddee  llaa  BBeeccaa
MMoonnttoorrnnèèss  ddee  rreecceerrccaa  hhiissttòòrriiccaa

LLlliiuurraammeenntt  ddeellss  PPrreemmiiss  FFoonntt  ddee  SSaannttaa  CCaatteerriinnaa  ddee  mmiiccrrooccoonntteess

Orland Mena, autor del llibre Un Mossèn a judici,
en l’acte de presentació del 29 de novembre

Durant les darreres setmanes ha vist la llum el llibre Un
mossèn a judici. Societat i conflictes de poder al Montornès
del XIX d'Orland Mena Casals.

Es tracta del treball guanyador de la primera beca
Montornès de recerca històrica atorgada l'any 2002.

La presentació pública del llibre es va fer el passat 29 de
novembre, dia de Sant Sadurní, en el marc d'un acte cultu-
ral celebrat al Teatre Municipal.

Durant dos anys Orland Mena va poder desenvolupar el seu
projecte que inicialment es deia La creu de fusta. El llibre
conté l'estudi d'un plet que van interposar notables de
Montornès contra el capellà del municipi, al segle XIX.
Aquest plet serveix per investigar i aprofundir en alguns
aspectes de la societat montornesenca d'aquell temps.

En el decurs del mateix acte cultural
del 29 de novembre es va fer la lectu-
ra i el lliurament de la primera edició
dels premis Font de Santa Caterina de
Microcontes, organitzats per l'Oficina
de Català de Montornès amb la
col·laboració de l'Ajuntament i que
han comptat amb 69 participants.

El premi està dotat amb 300 euros per
al guanyador i un accèssit de 100
euros.

El guanyador va ser Albert García
Elena amb Un altre Fox Terrier .
L'accèssit va anar a mans de
Montserrat Banegas Vila, amb el
microconte Alícia.

Alguns participants de la primera edició dels premis Font de Santa Caterina de microcontes van fer
la lectura del seu treball durant l’acte de lliurament de premis


