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Amb l'objectiu de promoure el
coneixement del patrimoni històric,
natural i artístic del municipi,
l'Ajuntament presentarà el proper
12 d’abril la col·lecció de fascicles
Estimo Montornès.

La col·lecció constarà de 15 fasci-
cles monogràfics que es comple-
mentaran amb diversos materials.
La distribució es farà directament a
les escoles i indirectament a la po-
blació a través de vals a bescanviar,
a la Biblioteca, al Centre d'Inicia-
tives Juvenils i Culturals (CIJC) i al
Casal de Cultura.

L'escriptor i professor universitari,
Xavier Bertran, ha estat l'encarregat
de posar sobre paper aquesta obra
que es presentarà públicament el
proper mes d'abril.

Estimo Montornès

II Fira medieval

Més informació, pàg. 13

Més informació, pàg. 6 i 7

Dotzena edició de la Mitja
Marató

Més informació, pàg. 12

Dipòsit al Turó de les Tres
Creus

Més informació, pàg. 8

Pacte per a la qualitat de
l’aire

Més informació, pàg. 10

Accions en ensenyament

Més informació, pàg. 2

Projecte de transport
interurbà

Més informació, pàg. 3
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Actuacions municipals en ensenyament
L’Ajuntament ha posat en marxa
durant els darrers mesos diverses
iniciatives als centres escolars del
municipi.

Des del mes de gener, els CEIP
Marinada i Mogent disposen d'una
aula de jocs per a alumnes de P-5. 

L'objectiu de l'aula és fomentar els
jocs tradicionals i col·lectius entre
els més petits. Es tracta d'una expe-
riència pilot que durarà cinc mesos.
Si el balanç de la iniciativa és posi-
tiu, el curs vinent s'estendrà a la
resta de centres.

A banda d’això, l’Escola Municipal
de Dansa ha iniciat amb bona aco-
llida  una aula de dansa per als
escolars de Montornès. 

Per al curs 2005 -2006 s'estudia la
incorporació de nocions bàsiques
musicals, amb la col·laboració de
l'Escola Municipal de Música, en les
classes de P-4 i P-5. Per als esco-
lars de    P-3, es prepara un progra-
ma de psicomotricitat que comple-

mentarà el suport de professionals
per a l'adaptació escolar que es va
posar en marxa el mes de setembre
als quatre CEIP de Montornès.

Projecte d’escola esportiva
La regidoria d'Ensenyament i el
Servei Municipal d'Esports enlles-
teixen el projecte de creació de l'es-
cola esportiva municipal. La finalitat
del programa és oferir als infants i
joves en edat escolar, amb la
col·laboració dels centres i de les
associacions de pares, una variada
oferta d'activitats esportives en
hores no lectives, i de caire partici-
patiu, que facilitin el desenvolupa-
ment físic i personal dels alumnes.   

En l'àmbit de l'ensenyament se-
cundari, el consistori ha reclamat al
Departament d'Ensenyament la cre-
ació de cicles formatius professio-
nals a l'IES Vinyes Velles durant el
curs 2006 - 2007.

CEIP Sant Sadurní

Circuit d’entrevistes
a empreses

La regidoria de Promoció Econò-
mica ha iniciat un circuit d'entrevis-
tes amb les direccions de les
empreses de Montornès per tal
d'ampliar vies de comunicació i
potenciar diferents línies de
col·laboració. Des de fa anys, un
d'aquests tipus de col·laboració
entre ambdues parts és la borsa de
treball del Servei Municipal de
Promoció Econòmica.

L'any 2004, a través de la borsa es
van realitzar 167 insercions labo-
rals, es van gestionar 223 ofertes
de les 265 que van arribar al servei,
i es van realitzar 407 entrevistes a
persones que buscaven feina. A
més, es va fer un seguiment de 680
usuaris de la borsa de treball.

Sense deixar l'àmbit laboral, aquest
mes de març s'inicia la darrera fase
del segon taller d'ocupació per con-
tinuar amb els treballs de recupera-
ció de can Coll, una de les masies
més antigues de Montornès.

Aquest segon taller, dedicat a feines
de paleta, es va dividir en dues
fases, la primera es va iniciar al
mes de setembre, i ara s'enceta la
segona part que permetrà ampliar
els coneixements dels 8 alumnes
treballadors de l'edició d'enguany.

Aquest projecte compta amb el
suport del Departament de Treball
de la Generalitat.

Nova sintonització de Televisió de Catalunya a Montornès:

TV3: canal 37
K3/33: canal 49



Editorial

Una aposta pel transport públic i
col·lectiu
Tot i que les competències en matèria de transport urbà no
és competència d'aquest Ajuntament, des de fa dos anys
s’està treballant intensament per aconseguir millorar el
transport públic al nostre municipi.

Aviat arribarem als 10.000 cotxes empadronats al nostre
municipi per a una població de 14.400 habitants. Hi ha més
cotxes que rebuts d’IBI i la tendència és a l'alça.

Amb aquestes dades que són extrapolables a la resta de
municipis i ciutats de Catalunya, els problemes de mobilitat
s'agreugen dia rere dia: autopistes i carreteres col·lapsades,
falta d'aparcaments, i el que és pitjor: la contaminació.

Davant d'aquesta situació insostenible calen noves políti-
ques de "prioritat invertida" que donin preferència al vianant
respecte al cotxe, i per altra banda és del tot necessari
millorar el transport públic i col·lectiu.

Per això s'ha demanat amb èxit augmentar el nombre d'ex-
pedicions d'autobusos cap a l'estació de Montmeló i
Granollers. S'ha aconseguit posar la proposta de la creació
d'una nova línia d'autobusos Vallromanes-Vilanova-
Montornès-Montmeló en el Pla de Serveis de Transport
públic col·lectiu de Catalunya, i el projecte mancomunat dels
ajuntaments de Montornès, Montmeló i Parets del Vallès de
transport als polígons industrials sembla que aviat serà una
realitat.

També s'han fet gestions per aconseguir l'abaixador de
rodalies RENFE a Montornès Nord, però de moment, i amb
l'excusa que l'estació de Montmeló és molt a prop, des de
gerència de RENFE ens han manifestat que el seu informe
serà desfavorable. De tota manera continuarem treballant
per millorar el transport públic i col·lectiu, perquè aquesta
és l'aposta de tots.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

La Secretaria per a la Mobilitat de la
Generalitat ha de pronunciar-se les prope-
res setmanes sobre la seva implicació en
la implantació de la línia de transport
públic interurbà entre els polígons indus-
trials de Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès.

El projecte és el resultat d'un estudi elabo-
rat per la Fundació RACC, que va comptar
amb el suport econòmic de la Diputació, i
que té com a objectiu la creació d'una línia
de transport públic per als treballadors de
les zones industrials de Montornès,
Montmeló i Parets del Vallès. Es tracta de
la mobilitat de prop de 17.000 empleats de
377 empreses.

Una àmplia representació de les indústries
ubicades a les tres poblacions, així com
també representants dels municipis, de la
Generalitat i de la Diputació van assistir a
la presentació del projecte que es va cele-
brar fa unes setmanes al Circuit de
Catalunya. 

El nou servei, pioner pel fet que tres muni-
cipis hagin treballat en una iniciativa d'a-
questes característiques, contribuirà a des-
congestionar la xarxa viària amb la reduc-
ció de l'ús del vehicle privat i a disminuir
la contaminació acústica i atmosfèrica.

Segons les previsions inicials de l'estudi
de la Fundació RACC, es calcula que dià-
riament podrien utilitzar el transport públic
d'autobusos al voltant de 1.400 viatgers.

El projecte presenta tres possibles itinera-
ris que tenen un cost d'explotació que
oscil·la entre els 250.000 i 622.000 euros. 

El Servei de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament treballa en aquesta iniciativa
des del mes de novembre de l'any 2003.

Presentació de la línia 
de transport 

a les zones industrials

Acte de presentació



Grups polítics municipals

Obres que milloren el nostre poble
El nostre municipi està canviant, i un dels senyals més representatius d'aquests canvis són
les contínues obres que s’estan executant des de l'inici de legislatura, com a conseqüència de
l'acció contínua d'aquest govern municipal.

Som conscients que les obres generen moltes vegades problemes de trànsit i molèsties, però
és el senyal que s'està treballant. Tot i que representa un  sacrifici per als ciutadans, és un
sacrifici que hem de patir per poder gaudir de més i millors serveis.

Les obres del torrent de Can Torrens fins al riu Mogent per l’avinguda Llibertat tenen un pres-
supost de 3.000.000 d'euros i s'han d'executar urgentment amb financiació municipal.
Afectaran al trànsit de la cruïlla de l'avinguda Onze de Setembre amb el carrer de la Llibertat.
Segurament seria més bonic fer aquesta despesa en més zones verdes i jardins, però no
podem jugar amb la seguretat de les persones: recordem l'enfonsament d'aquest torrent pel
carrer Major que sortosament no va provocar cap desgràcia personal.

Després de les obres d'entrada al municipi per l'avinguda Barcelona que han canviat la imat-
ge de l'entrada a Montornès i les obres de millora d’accés dels carrers Nou d’abril i Llibertat,
amb l’avinguda Mogent, la urbanització de Can Bosquerons tornarà a afectar la carretera de la
Roca per la construcció del clavegueram, tot i que l'afectació a la circulació de vehicles serà
menor que la generada per les obres de l'avinguda Barcelona.

Abans de final d'any, els projectes de reparcel·lació i urbanització del Sector H (Lucta-Butano)
Can Parellada i del barri Telègraf-Casablanca tornaran a incidir en el trànsit de vehicles pel
nostre municipi. 

Treballem per intentar reduir al màxim les incidències d'aquestes obres en el dia a dia del nos-
tre municipi, però per millorar encara més Montornès aquestes obres són totalment necessà-
ries.

Escola bressol municipal
Efectivament, aquesta és la pregunta que es fa tothom: Hi ha una escola bressol municipal?
La resposta és senzillament No. Encara no en tenim. Però veient com està portant la seva
posada en marxa l'actual equip de govern no sabem si arribarà algun dia a ser una realitat.

Nosaltres hem donat suport sempre a aquest projecte i hi hem col·laborat. Fa ja uns mesos
vam convidar el regidor d'Ensenyament a visitar una de les millors escoles bressol públiques
de Catalunya, la de Castelldefels, i a conèixer el seu magnífic projecte. Ell sempre diu que
compta amb nosaltres, que està obert a propostes, que ens informarà de tot, etc., però tot
queda en paraules. Encara avui no saben com gestionaran l'escola, i no s'ha elaborat un pro-
jecte seriós del model de centre que es pretén i que s'hauria d'haver redactat abans de les
obres per adaptar-les als objectius que es concretessin, i no a l’inrevés. Potser estan guan-
yant temps (millor dit perdent) per després justificar la seva privatització, com va passar amb
la piscina. 

No pot ser que un servei tan necessari com l'escola bressol, tan demanat per la població, que
ha comptat amb un enorme suport social (fins i tot es va constituir una plataforma d'entitats)
i el consens polític, i es començà a treballar la legislatura anterior, encara no estigui funcio-
nant. Tothom es pregunta què passa en aquest Ajuntament amb projectes tan importants. 

Malauradament, des de l'equip de govern argumenten que l'important d'un projecte no és el
compromís públic de tirar-lo endavant, i molt menys les dates que es prometen per a la posa-
da en marxa, sinó el desenvolupament de les obres, "que s'acaben quan s'acaben", segons
paraules del regidor responsable. Cal afegir que, a més, costant bastants més diners dels pre-
vistos.

ESCOLA BRESSOL PÚBLICA JA!
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Anem per feina!
Encara no fa un any de l'entrada de CiU a l'equip de govern, la qual cosa va significar un abans
i un després per a aquesta legislatura.

Des de Convergència i Unió de Montornès el pacte de govern amb els PSC-PSOE va repre-
sentar una excel·lent oportunitat per poder continuar treballant d'una manera molt més ferma
i important per al nostre poble.

Actualment CiU s'encarrega de les regidories de Joventut, Medi Ambient, Cooperació
Internacional, Hisenda i Planificació Pressupostària, així com també d'una part de la regidoria
de Festes.

Des del juny de 2004 els projectes que s'han encetat des d’aquestes àrees i des de tota la resta
són molts, però destaquen els següents: començar a materialitzar el Pla Jove Local, dirigit a
tots els veïns de Montornès d'entre 14 i 30 anys; la signatura del Pacte Medi Ambiental, el que
permetrà que al nostre poble comencem a deixar de sentir les males olors que provoquen
algunes empreses; també es construirà un nou dipòsit d'aigua de 6000 m3 al Turó de les Tres
Creus, el qual quedara totalment integrat en el paisatge; en solidaritat es va aportar urgent-
ment ajuda a les víctimes del tsunami, i es continua amb el total compromís de l'Ajuntament
amb l'agermanament amb el poble de Villanueva de Nicaragua; d’aquí a molt poc aprovarem
un excel·lent pressupost municipal per al 2005; també s'esta preparant per primera vegada a
Montornès Centre una jornada castellera, i ja es treballa fermament amb la preparació de la
festa major, etc.

Amb l'ajut i suport dels nostres conciutadans, la gent de CiU no hem deixat de treballar per al
nostre poble ni un sol moment, amb coherència i il·lusió. Des de Convergència i Unió conti-
nuarem amb el nostre ferm i total compromís de fer tot el que estigui a les nostres mans. Com
diem a Convergència, anem per feina!

MD = Maragall dimisión
Ya casi estábamos convencidos de la imperiosa necesidad de un nuevo Estatut, y como nos
debíamos oponer a que nuestros impuestos se destinen a pagar peonadas en Andalucía o un
hospital en Albacete…

A fin de cuentas, cuanto más dinero recauden a más ascendería el 3%. Y no lo dice cualquie-
ra en cualquier sitio, y no se pica cualquiera ("quien se pica, ajos come", dice el aforismo), no.
Los actores son el President de la Generalitat y el líder de CiU y nos muestran su peor cara.

Creemos más urgente una reforma del código penal que meta a todos los ladrones en la cár-
cel, de una vez por todas, que una reforma del Estatut, que también hay que actualizar. Pero
en nombre de Catalunya no pueden seguir despilfarrando nuestros impuestos y creer que
miraremos a otro lado cuando entonen el Virolai. No es mucho más patriótico que él que se
quede el dinero sea paisano. En cualquier caso, los unos y los otros deberán demostrar y dar
explicaciones pertinentes, y el Sr. Maragall presentar su dimisión, por acción (mentiroso) o
por omisión (conocer un delito y no ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial).

Sí, el PP ha estado gobernando ocho años, cuatro con un poder absoluto y ¿Cuáles son los
grandes escándalos económicos? Nunca España estuvo mejor administrada; nuestro minis-
tro de economía ha ido al FMI, ¿A dónde fue Solchaga, y Josep Sala?

En Montornés todo se hace con luz y taquígrafos, no creemos que tengamos motivo para la
preocupación, aquí nada de 3%, si acaso un treinta y tantos, pero eso sí, subida de sueldo en
toda regla y con los votos favorables de… No, no lo digan: CiU  y PSC.

Respire hondo, queremos bajar el tono para buscar uno de los puntos que tendremos en
común con todo el mundo, un recuerdo emocionado y solidario para las víctimas de la masa-
cre del 11-M.
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1- Què és això?
És un esforç de l'Ajuntament de Montornès del Vallès per
estendre entre els veïns el coneixement de la història, l’art i
la natura del nostre poble.

2- Per què volem una col·lecció de fascicles?
Per estimar Montornès, és clar. Un no estima allò que no
coneix.

3- Quant de temps trigarem a completar la col·lecció?
Déu n'hi do: cinc anys. Els 15 fascicles que formen la
col·lecció s'editaran al ritme de tres per any, coincidint amb
els trimestres escolars.

4- Quant valdran aquests fascicles?
Res. L'Ajuntament els repartirà gratuïtament a les persones
interessades.

5- Quin és el contingut dels fascicles?
La meitat dels fascicles se centrarà en la història de
Montornès i l'altra meitat en l'entorn natural. El primer
tracta sobre LA PREHISTÒRIA DE MONTORNÈS.

6- Farem excursions i pràctiques de ruta?
És clar que sí. Hem buscat els paratges més interessants
per fer QUINZE EXCURSIONS. Per a cada excursió us pro-
posarem una PRÀCTICA DE RUTA. Seran activitats fàcils de
fer, que animaran l'excursió i tindran un interessant valor
pedagògic.

7- Com guardarem els fascicles?
En unes estupendes TAPES que l'Ajuntament regalarà més
endavant pel mateix procediment dels vals de canvi.

8- Amb què van acompanyats els fascicles?
Els fascicles no vénen sols. Els comerços de la Unió de
Botiguers de Montornès ha volgut col·laborar-hi amb  l’a-
portació dels MATERIALS necessaris per a les pràctiques de
ruta, i amb el REGAL D'UN PETIT COMPLEMENT.

9- Com recollirem aquests regals?
Canviant un segon val de canvi en aquest cas a les botigues
patrocinadores. És fàcil identificar-les per la placa de la Unió
de Botiguers. A més, cada vegada que s'editi un fascicle, les
botigues mostraran a l'aparador, ben visible, un cartell
d'ESTIMO MONTORNÈS.

10- També una col·lecció de cromos?
Juntament amb els fascicles podrem fer una COL·LECCIÓ
DE 120 CROMOS. A cada fascicle li correspon un SOBRE DE
8 CROMOS, que es recollirà a les botigues de la Unió de
Botiguers amb el mateix segon val de canvi. Més endavant,
es repartirà gratuïtament un ÀLBUM per col·locar els cro-
mos.

11- Qui són en Sadurní i la Roser?
Són els presentadors de la col·lecció i també les seves mas-
cotes. Són les figures d'un noi i una noia que acompanya-
ran els textos, presentaran les excursions i ens ensenyaran
a fer la pràctica de ruta.

12- Quan sortirà el primer fascicle?
Ben aviat, el proper 12 d’ABRIL Uns cartells ho anunciaran
i es distribuirà a totes les cases una nota amb els VALS DE
CANVI que serviran per obtenir el fascicle.

Dotze preguntes sobre els
fascicles

El primer fascicle es presentarà el 12 d’abril

Els comerços associats a la Unió de Botiguers mostraran a l’apara-
dor els símbols d’Estimo Montornès amb informació relacionada
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Una col·lecció per aprendre i estimar Montornès
Durant les properes setmanes veurà
la llum una nova col·lecció de fasci-
cles sobre la història, l'art i la natu-
ra de Montornès.

La col·lecció es presentarà sota el
títol Estimo Montornès i arribarà a
la població per diversos mitjans.

D'una banda es farà una distribució
a les escoles, de manera que alum-
nes i professors  podran conèixer i
treballar els continguts dels fasci-
cles, que inclouran apartats i sec-
cions amb explicacions amenes i un
abundant acompanyament gràfic.

D'altra banda es farà una distribució
de vals que es podran bescanviar
pels fascicles. Per a la distribució
dels vals, l'Ajuntament comptarà
amb la col·laboració de la Unió de
Botiguers de Montornès. Els núme-
ros s'editaran a raó de tres per any,
coincidint amb els trimestres esco-

lars, i es podran trobar a la
Biblioteca, al Centre d'Iniciatives
Juvenils i Culturals i al Casal de
Cultura.

En total s'editaran 15 fascicles
monogràfics de 12 pàgines cadas-
cun. Els fascicles s’acompanyaran
amb material complementari.  Cada
número proposarà una excursió per
conèixer els paratges més interes-
sants del municipi i realitzar una
pràctica de ruta complementària a
les explicacions. L’edició de fasci-
cles es complementarà amb un
album de cromos. 

En principi s'editaran 1000 exem-
plars del primer fascicle que estarà
dedicat a la Prehistòria de Mon-
tornès. La presentació pública de la
col·lecció es farà el dimarts 12 d'a-
bril, a les 19h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. Per al diumenge 17

d'abril ja s'ha preparat una primera
excursió popular: la ruta prehistòri-
ca de la Galeria Coberta de Can Gol,
la Roca Foradada i la Roca de les
Orenetes.

Per tirar endavant el projecte
l'Ajuntament ha comptat amb els
coneixements i l'experiència de l'es-
criptor i professor universitari, veí
del municipi, Xavier Bertran que
també és l'autor del llibre Conèixer
Montornès, editat per l'Ajuntament
l'any 1985.

El disseny de la col·lecció ha anat a
càrrec de Lambert Bonnin. 

Estimo Montornès comptarà amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona. L'Ajuntament també de-
manarà el suport de la Generalitat
per tirar endavant l'edició de la nova
col·lecció.

Si llegir un llibre es pot comparar a la visita d'una exposició, iniciar una sèrie de fascicles és com partir a un viatge
llarg, molt llarg. Passen els mesos i es van coneixent pas a pas ciutats noves i països sorprenents, sense pressa, de
mica en mica, amb ocasions repetides de circular una vegada i una altra pels carrers.

El lector de fascicles sol obtenir una assimilació més profunda dels nous coneixements, precisament perquè els ha
pogut rellegir amb calma i madurar-los abans de la lectura del capítol següent.

Estimo Montornès, la primera sèrie de fascicles que tracta de Montornès del Vallès pretén, molt més que ser llegida,
eixamplar els coneixements del lector, veí nostre, sobre un tema d'importància cabdal: la població on viu.

I això per una raó: perquè conèixer i estimar són dues paraules que es reforcen mútuament, que no s'entenen bé l'una
sense l'altra.

Serà un viatge de llarga durada. Quinze fascicles, repartits al llarg de cinc anys, aportaran moltes ocasions d'enriquir
els coneixements sobre la història, la natura i l'art del nostre poble.

Haurem de caminar molt, però completarem del viatge amb els ulls plens de novetats i amb el cor ple d'estimació
cap a un Montornès que coneixerem més a fons.

Viatja amb nosaltres

Xavier Bertran
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Aquest mes de març s'inicien els
treballs de la construcció del dipòsit
d'aigua al turó de les Tres Creus,
situat entre Montornès i Montmeló.

Aquest projecte, mancomunat entre
els dos municipis, proposa la cons-
trucció d'un dipòsit soterrat amb
una capacitat de 6.000 metres
cúbics que ha de garantir, en el
futur, el subministrament d'aigua a
Montornès i als polígons industrials
situats al marge esquerra del riu
Mogent.

Les obres tenen dues parts, d'una
banda, la canalització i la construc-
ció de l'estació de bombeig d'aigua,
i de l’altra, la construcció soterrada
del dipòsit per preservar l'espai
natural del turó de les Tres Creus.

L'empresa pública Aigües del Ter
Llobregat ha estat l'encarregada de
gestionar la licitació de les obres a
l'empresa EMCOFA SA. 

Entre totes tres administracions,  es
finançarà el projecte que té un pres-
supost d'1.366.674,60 euros.

El passat mes de novembre, la
Junta de Govern Local va aprovar
un conveni amb Aigües del Ter
Llobregat i l'Ajuntament de Mont-
meló per executar les obres de
construcció del dipòsit d'aigua al
turó de les Tres Creus.

D’acord amb aquest conveni
Aigües del Ter Llobregat aportarà
un 50% de la despesa i l'altra mei-
tat l'assumiran a parts iguals els
Ajuntaments de Montornès i de
Montmeló.

Construcció del dipòsit d'aigua a les Tres Creus

Acabament de les obres a l’avinguda de Barcelona

Aquest dies s'enllesteixen els treballs del projecte de cons-
trucció de voreres i altres serveis a l'avinguda de Barcelona,
al tram comprès entre l'avinguda de Barcelona i el carrer del
Mestre Joaquin Rodrigo.

Construcciones y Rebajes ARID S.A, l'empresa responsable
de l'execució de les obres que es van encetar al mes de
setembre, va presentar una oferta per un import proper als
quatre-cents mil euros. El projecte partia d'un pressupost
de més de cinc-cents trenta mil euros.

Els treballs han inclòs la construcció de voreres en ambdós
sentits, la renovació del paviment, l'enllumenat públic i la
dotació de serveis com ara el clavegueram. 

L'actuació urbanística es completarà quan es desenvolupi
el projecte d'urbanització del barri de Can Bosquerons de
Dalt i del sector de Manso Calders. 

Amb la construcció de voreres i la millora de l'enllumenat
públic en aquesta zona, s'ha corregit la manca de seguretat
dels vianants que utilitzen la BV-5001 en direcció Sant Adrià
del Besòs per traslladar-se a Can Bosquerons o a l'estació
de rodalies de Renfe, a Montmeló.

Després de l'acabament del projecte d'obres, la Diputació
de Barcelona millorarà la senyalització per a la circulació del
trànsit en aquesta zona.

Voreres a l’avinguda de Barcelona

Projecció de la construcció del dipòsit soterrat al turó de les Tres Creus
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Urbanització Parc dels Gegants

Tres equips tècnics presentaran a
l'Ajuntament propostes d'urbanitza-
ció del futur parc dels Gegants, ubi-
cat entre el carrer Major i la plaça
dels Remences.

Els avant-projectes definiran els
usos públics i l'estètica del parc que
té una superfície de més de set mil
metres quadrats. La zona dispo-
sarà de diversos sectors. Un dedi-
cat als jocs infantils, un altre per a

la pràctica del monopatí i una zona
verda i de passeig.

A més de la urbanització del Parc
dels Gegants, s'adequarà la plaça
dels Remences perquè pugui acollir
la celebració d'activitats organitza-
des per associacions i entitats
locals.

Al segon semestre d'aquest any
2005, el projecte d'urbanització
quedarà enllestit i a continuació
s'adjudicaran les obres.

Terrenys del futur Parc dels Gegants

Ajuts de la
Generalitat per als

habitatges
L’Ajuntament posarà a disposició
dels veïns un servei d’assessora-
ment per facilitar tota la informació
relacionada amb els ajuts que ofe-
reix la Generalitat per a la millora i
rehabilitació d'habitatges.

El mes de febrer es va fer una ses-
sió informativa a la sala de plens a
la qual van assistir més d'un cente-
nar de persones.

D'acord amb el decret del Govern,
la Generalitat donarà ajuts per reha-
bilitar més de 40.000 habitatges en
un termini de quatre anys.

En aquest pla s'hi podran incloure
els edificis d'ús residencial i els
habitatges que tinguin més de 25
anys, llevat dels casos d'obres que
serveixin per millorar l'accessibilitat
o la sostenibilitat.

Els ajuts poden servir per a concep-
tes diversos com ara la instal·lació
d'ascensors, la supressió de barre-
res arquitectòniques o la rehabilita-
ció de façanes.

Aquells propietaris que decideixin
instal·lar un ascensor a la seva
comunitat restaran exempts del
pagament de l'impost municipal
sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) i de la taxa correspo-
nent a la tramitació d'expedients
administratius.

Vista posterior d’habitatges de l’avinguda
de l’Onze de Setembre

Obres al Sector Can Parellada

El Ple de l'Ajuntament va aprovar a
la sessió ordinària, celebrada el 3
de març, el plec de clàusules admi-
nistratives per a l'adjudicació de les
obres d'urbanització del polígon
industrial de Can Parellada, a través
de procediment obert mitjançant la
forma de subhasta.

Després de l'aprovació del docu-
ment per part del ple i de la seva

publicació en diaris oficials, s’o-
brirà un termini perquè les empre-
ses presentin les ofertes econòmi-
ques per desenvolupar els treballs
que parteixen d’un pressupost
d’11.224.257,63 euros 

El projecte d'urbanització recull, a
més dels serveis bàsics, diversos
vials i un pont. L'actuació conserva
el Vial Butà, que s'anomenarà vial
de Can Parellada i que serà un dels
principals accessos al municipi. Un
altre vial serà interior i unirà la zona
de Repsol Butà amb la zona on hi ha
Can Masferrer.

Amb aquestes obres es tanquen les
actuacions urbanístiques que s'ha-
vien previst en els cinc polígons
industrials de Montornès.

Carrer de Can Parellada
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L'Ajuntament ha iniciat el protocol
de signatura del Pacte local per a la
qualitat de l'aire amb les empreses
del municipi.

Merquinsa ha estat la primera
indústria que ha signat el docu-
ment, elaborat de forma conjunta
pels Ajuntaments de Montornès i de
Montmeló. L'acte es va celebrar al
mes de febrer, a l'Ajuntament de
Montmeló.

El Pacte local per a la qualitat de l'ai-
re entre els dos consistoris i les
empreses de la zona té com a objec-
tiu millorar el control de les emis-
sions industrials a l'atmosfera i pro-
piciar acords entre les parts per
resoldre els problemes de contami-
nació. 

El document també expressa la
necessitat d'incrementar la cons-
cienciació cívica dels industrials
envers la salut pública i el medi
ambient i recorda l'obligació de les
autoritats de vigilar el compliment
de la normativa. 

Les regidories de Medi Ambient
dels ajuntaments de Montornès i de

Montmeló van engegar l'any 1996
un programa d'estudis per tal d'a-
nalitzar la qualitat de l'aire. 

Amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, es van realitzar un
seguit de treballs per determinar la
procedència de les males olors que
es detecten a ambdós municipis.
L'estudi va concloure que, a més de
compostos amb component d'olor,
a l'atmosfera hi havia una gran

quantitat de compostos orgànics
volàtils. En una segona fase es van
realitzar visites a les empreses sus-
ceptibles d'emetre aquests compo-
nents contaminants a l'atmosfera.

Finalment, amb l'objectiu d'aconse-
guir l'adhesió de les empreses en el
compromís de preservar l'aire i l'es-
tat de l'atmosfera, es va redactar el
Pacte Local per a la qualitat de l'aire
als dos municipis.

Pacte local per a la qualitat de l'aire

Acte de signatura de la primera adhesió al pacte per a la qualitat de l’aire

Mocions plenàries
Moció a favor de la subvenció del 0’52% de l’IRPF per a les entitats d’àmbit no estatal.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 3 de març de 2005, "...Primer. - Donar ple suport
a  les negociacions per part del Govern de la Generalitat i de l´Estat,  per arribar a una solució definitiva que incorpori la
doctrina constitucional i permeti un repartiment equitatiu de les assignacions provinents de l´assignació tributària del
0,52% a Catalunya i la resta de les Comunitats Autònomes...”

Moció referent a l’esborrany de Llibre Blanc per a la reforma del govern local.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 3 de març de 2005, "...Primer. - Demanar al
Govern central que tingui en compte la participació del municipalisme català en la presa de decisions...
... Quart.- Demanar al Govern Central que el Llibre Blanc respecti tot allò que el nou Estatut de Catalunya estableixi com a
competències exclusives del nostre país...”

Moció sobre el català a Europa.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 3 de març de 2005, "...Primer. - Sol.licitar al
Govern de l'Estat que la modificació del Reglament d'Usos Lingüístics de la Unió Europea sigui un fet, i treballi per acon-
seguir la unanimitat de la seva aprovació.
Segon.- Sol·licitar al Consell de la Unió Europea la incorporació del català, l'euskera i el gallec en el règim lingüístic de la
Unió Europea amb el consegüent reconeixement de la seva oficialitat...”

Moció sobre el reconeixement de Catalunya i les seves institucions a Europa.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 3 de març de 2005, "...Primer.- Donar suport
als avenços que s'han realitzat amb posterioritat a l'aprovació del Tractat Constitucional, per tal que s'apliquin les mesu-
res necessàries per al reconeixement del fet nacional català i perquè la Generalitat de Catalunya pugui participar en la presa
de decisió de les polítiques europees que siguin del seu interès...”

El contingut literal d’aquestes mocions és en l’acta de la sessió del Ple Municipal corresponent al 3 de març de 2005. Per a qualsevol
consulta, les actes són a disposició pública al tauler d’anuncis de les oficines municipals.
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Recollida selectiva dels residus urbans
El Consorci per a la gestió de resi-
dus del Vallès Oriental, en col·labo-
ració amb l'Ajuntament, va desen-
volupar durant la primera quinzena
del mes de febrer una campanya de
sensibilització sobre la recollida
selectiva dels residus, adreçada als
comerciants de Montornès.

Ha estat la segona vegada que les
informadores del Consorci per a la
gestió de residus del Vallès Oriental
han visitat Montornès. 

Des de l'entrada en vigor, l'any
2003, de l'ordenança municipal
sobre els residus a la via pública,
l'Ajuntament ha obert més de 80
expedients sancionadors per
incompliment de la normativa.

En relació a la recollida selectiva al
municipi, les dades de l'Agència de
Residus de Catalunya sobre les
caracteritzacions de la matèria
orgànica entre els mesos de maig i
de desembre de 2004 apunten un
increment en la detecció d'impropis.

Això significa que a les revisions de
la matèria orgànica del municipi s'hi
han trobat barrejats altres materials
com ara plàstics o cartrons.

A la revisió del passat mes de maig
es va trobar un 9,11% d'impropis. A
l'octubre, un 11, 52 %, i al mes de
novembre un 12,49%. La darrera
revisió de la matèria orgànica de
l'any 2004, la del mes de desembre,

va situar el percentatge d'impropis
en un 12, 55 %.

El fet que Montornès superi el 10 %
d'impropis en la caracterització de
la matèria orgànica comporta pena-
litzacions econòmiques per part de
l'Agència de Residus que incremen-
ten el cost del tractament i l'elimi-
nació de les escombraries.

Converses amb els comerciants sobre residus urbans 
La Llei 15/2003 estableix que els comerços són titulars i responsables dels residus que generen. Per complir
amb aquesta obligació, els comerços poden adherir-se al servei municipal, o bé poden contractar un gestor
autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.
A continuació es repassen els aspectes més importants per un Montornès del Vallès més net i sostenible:
Paper i cartró: Els iglús i caixes blaves per a la recollida selectiva de paper i cartró tenen una capacitat deter-
minada que garanteix el servei a la població, però no inclou el dipòsit de cartró ni de materials d'embalatge
comercial. Aquests materials s'han de dipositar, gratuïtament, a la deixalleria municipal. Les acumulacions de
cartró comercial a la via pública i dintre dels contenidors de rebuig fa pujar el preu del servei i per tant el preu
de la taxa anual.
Envasos i vidre: Els iglús grocs, d'envasos lleugers, i els verds, de vidre, tenen la mateixa consideració que
els contenidors blaus. Els grans productors d'aquests residus els han de portar, també gratuïtament, a la dei-
xalleria, per evitar el col·lapse del sistema de recollida en àrees d'aportació. 
Matèria orgànica: El reciclatge de la matèria orgànica continua sent un dels objectius prioritaris de
l'Ajuntament. De l'1,3 kg d'escombraries que cada ciutadà del municipi genera diàriament, la meitat són res-
tes orgàniques. Si aquestes restes se separe correctament, podem aconseguir un adob d'alta qualitat -el com-
post- per utilitzar a l'hort o al jardí. 
Amb aquesta finalitat, es demana la participació dels grans productors de matèria orgànica perquè col·labo-
rin en el sistema de recollida. Així, si creuen que necessiten més contenidors per a aquesta fracció, només
cal que es posin en contacte amb l'Ajuntament.
Cada cosa al seu lloc: Tothom i això inclou també els comerciants ha de tenir en compte que hi ha l'obliga-
ció normativa de separar els residus per fraccions, i per tant no es poden utilitzar els contenidors de rebuig
de manera indiscriminada. 
La separació en origen de totes les fraccions és la pràctica ambientalment correcta per a l'aprofitament de les
matèries primeres i l'estalvi energètic. Aquesta pràctica contribueix a abaratir el cost de la gestió, i impedeix
que el preu del servei s'encareixi en excés any rere any.

José Manuel Pérez
Tècnic municipal de Medi Ambient



Al voltant de 250 voluntaris van aju-
dar el Club Esportiu Montornès en
el control i seguiment de la XII edi-
ció de la Mitja marató. 

Com és tradició la prova es va cele-
brar el darrer diumenge del mes de
febrer i, per segon any consecutiu,
incorporava en el seu recorregut els

termes de Vilanova i la Roca del
Vallès.

Benito Ojeda va ser el guanyador de
la cursa. Ha estat la quarta vegada
que Benito Ojeda s’ha proclamat
campió de la prova. Ojeda ja va
guanyar la prova els anys 1996,
2002 i 2003. El seu temps d’aquest
any va ser de 1:06:14. La segona
posició va ser per a l’atleta i entre-
nador del Club Esportiu Montornès
Ivan Limia amb un temps de
1:07:19. El tercer lloc va ser per a
David Bernadó que va completar el
recorregut en 1:09:23.   

La guanyadora en categoria femeni-
na va ser Esther Solera, que també
havia guanyat l’any 2003. El seu

temps va ser d’1:17:28. La segona
classificada va ser M. Luisa Muñoz,
guanyadora els anys 2000 i 2001,
amb un temps de 1:19:27. La terce-
ra plaça va ser per a Vinyet
Noguera, amb un temps de 1:19:51.

Els inscrits en aquesta edició de la
Mitja van arribar als 1.844 atletes. 
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12a edició de la Mitja Marató

Complex Esportiu Municipal Montornès

Activitats dirigides d’aiguagim

El complex esportiu municipal Montornès ha arribat a
començament del mes de març als 1.275 abonats. La
major part dels usuaris són veïns de Montornès, però
també veïns d’altres municipis com Montmeló,
Vallromanes, Vilanova i Granollers fan ús del servei. 

Després de tres mesos de funcionament el complex
continua oferint als abonats totes les activitats esporti-
ves amb les quals va començar. A més a més, arran
dels suggeriments i les demandes dels usuaris, s'han
incrementat les activitats d'aigua . 

En aquest cas s'han hagut d'ampliar les places de tots
els cursets de natació, i s'ha duplicat el nombre d'ai-
guagyms. D'altra banda, durant les darreres setmanes
s'ha posat en marxa un nou programa d'entrenament
aquàtic (PEA) per als abonats que volen augmentar el
seu nivell de natació. 
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Festa de l’Esport 2005

D’esquerra a dreta, Pedro Mendoza, president del Club Kàrate
Montornès, Ingrid Martín, Cristóbal García i Mireia Izaguirre

A final del mes de maig se celebrarà en un restaurant
del municipi la cinquena edició de la Festa de l'Esport. 

La Festa de l'Esport, organitzada pel Servei Municipal
d'Esports, és una cita anual que aplega esportistes,
entitats, clubs i empreses montornesines vinculades al
món de l'esport local i que té com a objectiu el reconei-
xement públic a les persones i empreses que col·labo-
ren en aquest àmbit i als esportistes que han destacat
durant la temporada passada.

Els guanyadors de l’última edició van ser: en categoria
infantil Ingrid Martín i Luis López, tots dos del Club
kàrate Montornès; en categoria sènior femenina,  l’atle-
ta Mireia Izaguirre i en categoria  sènior masculí l’atleta
Cristóbal García.
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Primera assemblea juvenil per 
a l'elaboració del Pla Jove 

El Teatre Municipal acollirà el mes
d'abril un fòrum de participació
juvenil relacionat amb el procés d'e-
laboració del Pla Jove Local.

L'assemblea, convocada per la
coordinadora impulsora del projec-
te municipal, és oberta als joves
amb edats compreses entre els 16 i
els 29 anys.

La jornada de participació, que serà
conduïda per l'equip tècnic del Pla i
per un grup de treball sorgit de la
comissió impulsora, té com a
objectiu l'intercanvi d'informació i
propostes entre els grups de treball
del Pla Jove i els joves assistents.

A finals de 2002 es va plantejar per
primera vegada la necessitat d'ela-
borar el Pla, però no va ser fins al
juny de l'any passat que es va obrir

el procés per donar-lo aconèixer i
fer-ne partíceps als joves del muni-
cipi. El Pla té com a objectiu canalit-
zar totes les demandes dels joves
d'entre 12 i 30 anys per traduir-les
en actuacions adequades en àmbits
tan diversos com l'educatiu, el labo-
ral, l'oci, la sanitat, la cultura o l'ha-
bitatge.

El fòrum de participació juvenil de
final del mes d'abril pretén conti-
nuar amb el treball que estan
desenvolupant els joves en cadas-
cun d'aquests àmbits que preocu-
pen el col·lectiu juvenil. .

El projecte de Pla Jove Local comp-
ta amb el suport de l'Oficina del Pla
Jove de la Diputació, de la Secre-
taria General de Joventut de la
Generalitat i del Consell Comarcal.

Jornada de treball del Pla Jove al CIJC

II Fira Medieval
Les regidories de Cultura i Festes,
amb la col·laboració de les entitats
del municipi, han organitzat per al
proper 28 de maig la II Fira Medie-
val de Montornès. 

Durant tota la jornada es podran
visitar, al casc antic del municipi,
les parades que instal·laran les enti-
tats i associacions locals. Els visi-
tants també podran participar en
activitats i tallers que recuperaran
l'ambient de l'època medieval.

L'any passat més de 1.000 perso-
nes van passar per la fira. Enguany
s’introduiran novetats a les activi-
tats infantils i juvenils.

Sant Jordi 2005
El programa d'activitats de Sant
Jordi es perllongarà enguany durant
tot el cap de setmana.

Les Escoles Municipals de Música i
Dansa, l’Aula de Teatre i els CEIP
obriran la celebració el divendres 22
a les 19h amb una Cantata de Sant
Jordi, al Pavelló Municipal.

De forma excepcional, la plaça de
Pau Picasso acollirà el dissabte 23
les parades de llibres i roses, i els
actes de la diada que inclouran
música i animació infantil. Al Teatre
es farà l'acte de lliurament de pre-
mis de la II edició dels Premis de
Narrativa, Poesia i Punts de llibre i la
lectura, per part dels alumnes de  Ma-
rinada, de contes sobre Montornès. 

El diumenge 24, a la plaça de Joan
Miró, es reprendran els actes amb
la trobada de castellers, a la qual hi
participaran els Grallers de Mon-
tornès. A la tarda els alumnes de
l’IES Vinyes Velles oferiran una
representació al Teatre Municipal.

Els llibres, protagonistes a Sant Jordi
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La comissió de govern del passat
20 de gener va aprovar una aporta-
ció de 6.000 euros a la campanya
d'ajut d'emergència organitzada pel
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per pal·liar els
greus efectes del tsunami entre la
població dels països del sud-est
asiàtic.

L'Ajuntament no descarta continuar
donant suport durant els propers
mesos a projectes solidaris relacio-
nats amb la reconstrucció de les
ciutats i els pobles dels països del
sud-est asiàtic afectats per la catàs-
trofe.

Montornès col·labora
amb els afectats pel

tsunami

Convocatòria de subvencions per a projectes
de Cooperació Internacional

Selecció de projectes de Cooperació Internacional o d’ajuts al
desenvolupament per a la concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Entitats que poden prendre part en aquesta convocatòria: orga-
nitzacions no governamentals (ONG) i organismes de solidaritat
sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’associacions de
Catalunya i amb seu o delegació permanent a Catalunya.

Termini de presentació de projectes: fins al 30 de març de 2005.

Lliurament de projectes: Ajuntament de Montornès del Vallès,
departament de Cooperació Internacional, avinguda de la Llibertat, 2
(08170 Montornès del Vallès).

Horari de registre d’entrada: de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores i dissabtes, de 10 a 13 hores.

Les bases de la convocatòria són a disposició dels interessats al
departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament.

La Biblioteca amb 
l’Any del llibre i la lectura 2005

La Biblioteca de Montornès s'ha
adherit a la iniciativa de l'Ajun-
tament de Barcelona de commemo-
rar l'Any del Llibre i la Lectura 2005.
La celebració vol destacar la relació
de la ciutat comtal amb el món dels
llibres al llarg de la història amb
l'objectiu de  consolidar Barcelona

com a capital internacional del llibre
i familiaritzar els ciutadans amb el
seu patrimoni literari i editorial.

L'any del Llibre i la Lectura és patri-
moni dels lectors i un homenatge a
una fidelitat que ha anat creixent
any rere any

En el cas de la Biblioteca de
Montornès, així ho corrobora el fet
que l'any 2004 l'hagin visitat
50.000 persones, i que 12.410
hagin utilitzat el servei de préstec
amb un total de 37.424 documents
prestats ; així com que s'hagin rea-
litzat 3.675 connexions a través del
servei d'accés a Internet.

Primer període de
Voluntariat Lingüístic

a Montornès
L'Oficina de Català de Montornès
engegarà els propers mesos una
nova edició del programa de
Voluntariat Lingüístic.

El mes de febrer va cloure la prime-
ra experiència que es va iniciar el
passat mes de novembre i que va
comptar amb la participació de 6
parelles de persones.

El programa consisteix a ajuntar
voluntaris lingüístics amb persones
no catalanoparlants. Durant aquests
mesos les parelles s'han trobat per
conversar, per anar al teatre o sim-
plement per passejar o fer turisme,
sempre amb la llengua catalana
com a vehicle de comunicació.

II Premis de Narrativa, Poesia i Punts de llibre
El 23 d'abril es coneixeran els noms dels guanyadors de
la 2a edició del Premis de Narrativa, Poesia i Punts de
Llibre, convocats per la Biblioteca, el Casal de Cultura i el
Centre d'Iniciatives Juvenils i Culturals.

L’acte se celebrarà a les 20h al Teatre Municipal i serà
presentat pel grup Coca de sucre. 

A l'igual que a l'any passat, durant les darreres setmanes
els tres equipaments culturals han desenvolupat  diver-
sos tallers de narrativa, poesia i punts de llibre.Taller de punts de llibre al Casal de Cultura
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L'Àrea Bàsica de Salut Montornès,
Montmeló, Vilanova i Vallromanes
engegaran els mesos d'abril i maig
nous tallers adreçats a les dones
immigrants subsaharianes i del
magreb.

El tallers, que compten amb el
suport de l'Ajuntament, tenen com
a objectiu informar i apropar els
serveis sanitaris que tenen a l'abast
al Centre d'Atenció Primària i millo-
rar la comunicació amb la població
nouvinguda. 

El mes de juny passat, es va fer una
primera experiència de taller amb
informació genèrica sobre els hora-
ris d'atenció i el protocol assisten-
cial per a visites programades i
urgents. 

A partir de l'octubre, els tallers es
van dedicar a qüestions més espe-

cífiques. Es va tractar el funciona-
ment dels serveis d'admissions,
l'atenció a la dona en l'embaràs i la
planificació familiar, la pediatria, la
salut buco-dental i la medicina de
família. Finalment, el mes de
desembre, els tallers es van centrar
en conceptes de salut i estratègies
per mantenir-la. 

Les sessions han estat a càrrec de
les administratives, Montse Rovira
i Susana Moran, la llevadora
Encarna Gascón, la infermera
pediàtrica, Irene Rodrigo, l'auxiliar
de clínica d'odontologia, Montse
Fontanet i les doctores, Irene
García i Rosa Serrano.  

Els tallers van comptar amb una
vintena de participants i la col·labo-
ració desinteressada de dues tra-
ductores.

Taller per a dones immigrants al CAP

Apropament de les dones nouvingudes al
Centre d’Atenció Primària

L'Àrea de Benestar Social de la
Diputació elaborarà un estudi
sobre l'estructura, l'adequació i la
funcionalitat dels espais del futur
Centre de Dia i del nou Casal dels
Avis de Montornès Centre.

El Centre de Dia s'ubicarà a ca
l'Espasell. L'any 2002, els terrenys
i la masia  van passar a ser de pro-
pietat municipal per mitjà d'un pro-
jecte de compensació de la zona,
derivat del projecte d'urbanització.
L'espai ocupa uns 1.400m2, dels
quals gairebé 400 estan edificats. 

El nou Casal dels Avis de
Montornès centre s'ubicarà a l'av.
de la Llibertat. L'equipament és
resultat d'una permuta amb l'em-
presa Metrovacesa SA, promotora
a l'àmbit de la unitat d'actuació
número 18, a l'av. de la Llibertat.

Estudi tècnic dels
nous equipaments
per a la gent gran

Ca l’Espasell
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Resultats del referèndum sobre
el Tractat de la Unió Europea

Sí No En blanc

69,51%

24,82%

5,67%

Electors censats:10.457
Vots emesos: 4.023
Volts vàlids: 4.005

Vots nuls: 18
Participació: 38,47%

Vots %
SÍ 2.784 69,51
No 994 24,82
En blanc 227 5,67

20 de febrer de 2005

Servei 061
La xarxa sanitària del 061 atén des
del 7 de març els serveis d'e-
mergència mèdica de l'Àrea Bàsica
de Salut de Montornès, Montmeló,
Vilanova i Vallromanes.

Els usuaris només han de trucar al
061 per rebre assistència mèdica
urgent. Per tant, en aquests casos,
ja no s’han d’adreçar a la Policia
Local  o acudir al Centre d'Atenció
Primària.

La xarxa 061 està equipada amb
una ambulància medicalitzada i un
equip de metges especialitzat.




