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Aquests dies s’han iniciat els treballs
previs de les obres del col·lector de
Can Torrents a l’avinguda de la
Llibertat. 

L'adjudicatària de les obres, Pasquina
Societat Anònima, i l'Ajuntament han
preparat un pla d'ordenació del trànsit
a la zona afectada pels treballs de
remodelació del col·lector. El pla
també ha estat acordat amb l'empresa
Metrovacesa, promotora dels habitat-
ges de la unitat d'actuació número 18,
situada a l'avinguda de la Llibertat.

En aquesta fase inicial  s'ha habilitat
un pas provisional, a l'alçada del Casal
de Cultura, que connecta el trànsit de
Montornès Nord amb Montornès
Centre, a través de l’Avinguda de Can
Vilaró. 

OObbrreess  aall  ccooll··lleeccttoorr  ddee  ll’’aavviinngguuddaa  ddee  llaa  LLlliibbeerrttaatt

MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  77

IInnccoorrppoorraacciioonnss  aa  ll’’aarrxxiiuu
mmuunniicciippaall    MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  1133

EEll  ttrraannssppoorrtt  aallss  ppoollííggoonnss,,
eenn  mmaarrxxaa MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  99

RReeccoolllliiddaa  sseelleeccttiivvaa  aallss
ccoommeerrççooss  MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  22

PPaarrcc  ddee VViinnyyeess  VVeelllleess  
MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  66

SSeeggoonn  ffaasscciiccllee  EEssttiimmoo
MMoonnttoorrnnèèss MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  1155

MMaattrriiccuullaacciioonnss  ppeerr  aa  ll’’eessccoo--
llaa  bbrreessssooll MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  1111



2

SSTTAAFFFF  TTÈÈCCNNIICC
Edita:
Regidoria d’Informació
Ajuntament de Montornès

Redacció, disseny i compaginació:
Servei Municipal
de Premsa i Comunicació

Fotografia:
Servei Municipal de Premsa i 
Comunicació 

Paginació, fotomecànica i impressió:
Dinimprès (93 562 24 01)
Dipòsit legal: B-3106/97

PPaappeerr  eeccoollòòggiicc
DDiissttrriibbuucciióó  ggrraattuuïïttaa
55..000000  eexxeemmppllaarrss

SSeetteemmbbrree  22000055

MMoorreennoo,, 1, 
BBaallcceellllss,, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15,

23, 24, 25, 27, 29
TTrreeppaatt,, 5, 6, 12, 13, 16, 17,

18, 21, 22, 30
YYaaññeezz,, 9, 10, 11, 19, 20,

26, 28

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
BBaallcceellllss C. Federico García Lorca, 3   Tel. 93 568 08 99

FFAARRMMAACCIIEESS  DDEE  GGUUAARRDDIIAA

NNoouu  sseerrvveeii  ddee  rreeccoolllliiddaa  ddeell  ppaappeerr  ii  eell  ccaarrttrróó  ccoommeerrcciiaall

Des del 21 de juny funciona a
Montornès el servei de recollida porta
a porta per al paper i el cartró comer-
cial.

El Consorci per a la gestió de residus
del Vallès Oriental i l'Ajuntament han
col·laborat per implantar aquest servei
adreçat als comerciants de Montornès
Centre i de Montornès Nord.

L'objectiu és evitar que el dipòsit d'a-
quests materials sobrepassi la capaci-

tat dels contenidors corresponents i
s'acumulin al carrer.

La recollida porta a porta s'ofereix els
dimarts i els divendres, de 14 a 18h,
als comerciants de Montornès Centre,
incloses les parades del mercat ambu-
lant. A Montornès Nord i als establi-
ments allunyats dels nuclis urbans , el
servei funciona els dimecres de 14 a
16h.  El cost del servei durant els pri-
mers sis mesos de la posada en marxa
anirà a càrrec del municipi. Montornès
ha estat el tercer poble de la comarca
en implantar aquest sistema.

PPrroovvaa  ppiilloott  ppeerr  aa  llaa  rreeccoolllliiddaa
ddeell  vviiddrree  aallss  eessttaabblliimmeennttss

dd’’hhoosstteelleerriiaa
El Consorci per a la gestió de residus
en col·laboració amb l'Ajuntament

també ha engegat una campanya per
faciltar el reciclatge del vidre als esta-
bliments d'hosteleria.

En principi es porta a terme una prova
pilot amb la instal·lació de 20 conteni-
dors de proximitat a l’interior de 20
establiments d'hosteleria del munici-
pi. Si l'experiència funciona es farà
extensiva en el futur a la setantena
d'establiments dedicats a aquesta
activitat que hi ha a Montornès.

Els contenidors tenen una capacitat de
120 litres i permeten acumul·lar-hi els
residus de vidre i traslladar-lo un cop
ple al contenidor verd de les àrees de
recollida del carrer.

Des de l'any 2003, els establiments
comercials i de serveis han de complir
les exigències en matèria de residus
que els obliguen a fer una selecció
prèvia de les fraccions de residus.

FFEETTSS  VVIIUUSS

El vehicle de recollida selectiva segueix un itinerari pels comerços de Montornès

AAggoosstt  22000055

MMoorreennoo,, 1, 2, 8, 9, 12, 13, 
14, 17, 18, 22, 23,
26, 27, 28, 30

BBaallcceellllss,, 3, 4, 29, 31
TTrreeppaatt,, 5, 6, 7, 10, 11
YYaaññeezz,, 15, 16, 19, 20, 

21, 24, 25

JJuulliiooll  22000055

TTrreeppaatt,, 25, 26
MMoorreennoo,, 27, 28
BBaallcceellllss,, 29, 30, 31

EEllss  eessttaabblliimmeennttss  dd’’hhoosstteelleerriiaa  aassssaaggeenn  ll’’úúss  ddee  ccoonntteenniiddoorrss  ddee  pprrooxxiimmiittaatt  ppeerr  aa  llaa  rreeccoolllliiddaa  sseell··lleeccttiivvaa  ddeell  vviiddrree



EEDDIITTOORRIIAALL

SSeegguurreettaatt  ii  rreessppoonnssaabbiilliittaatt
cciiuuttaaddaannaa
Els rumors que escoltem als nostres carrers sobre inseguretat
ciutadana, de vegades tenen una base real, però quan es fan
rumors falsos expressament per crear alarmes socials al conjunt
de la població, els seus autors demostren una total falta de res-
ponsabilitat ciutadana amb l'únic objectiu de crear un estat d'opi-
nió  desfavorable envers la nostra policia o l'equip de govern.

Amb l'arribada de l'estiu són molts els ciutadans que truquen a la
nostra policia local per posar en coneixement actes incívics,
sorolls, infraccions de les nostres ordenances etc.

Aquestes accions incíviques  d'una minoria de joves que destros-
sen els aspersors dels nostres jardins, que trenquen més de 100
papereres a l'any, i el nostre mobiliari urbà, s'han de aturar i cas-
tigar, però aquesta responsabilitat és una responsabilitat  de tots.

Des de les nostres cases, des de les nostres escoles hem d'en-
senyar educació i  civisme. Com podem permetre que els nostres
fills de 10 i 11 anys estiguin sols al carrer fins a les tres de la
matinada? Com podem permetre que els nostres fills llancin
papers al carrer i ningú els digui res? Com podem permetre
davant dels nostres fills muntar escàndols amb intervenció de la
policia perquè la normativa impedeix l'us de colchonetes i man-
guitos  a les piscines públiques?

Des de l'Ajuntament hem contractat més policies, hem reforçat
serveis a peu, s'ha signat un conveni amb protecció civil per
aconseguir agents cívics als nostres carrers, però som conscients
que s'ha de millorar molt més.

Passarà l'estiu i tot tornarà a una relativa normalitat. Per cert, no
existeix el violador de la Bòbila , ni hi ha un atracament cada dia
al nostre municipi, però sí que s'han produït molts atestats judi-
cials i moltes denuncies per infracció de les nostres ordenances
però tranquils perquè els índexs de delinqüència a Montornès
estan per sota de la mitjana. Tots tenim dret a demanar més
seguretat al nostre municipi, però com a pares també tenim l'obli-
gació d'ensenyar educació i civisme als nostres fills. Els qui pen-
sin que per això estan els col·legis facin-s'ho mirar!.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L'Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil col·laboren, des d'aquest mes
de juliol, en una campanya de sensibilització
sobre el manteniment i el bon ús dels parcs i
dels jardins del municipi.

La campanya, amb una durada inicial de tres
mesos, té com a objectiu fomentar l'educació
cívica entre la ciutadania per lluitar contra els
comportaments no respectuosos dels quals
són objectes els espais públics de Montornès.

Els voluntaris actuaran com una mena d’a-
gents cívics, una figura que ja existeix en
altres municipis de la comarca. D’acord amb
això vetllaran pel bon ús dels parcs i dels jar-
dins i advertiran sobre les sancions que es
poden imposar per l'incompliment de les nor-
matives municipals. Les multes estan recolli-
des en l'ordenança municipal sobre residus a
la via pública i en l'ordenança que regula la
tinença d'animals de companyia

Els membres de l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil no tenen potestat per sancio-
nar, però cridaran l'atenció a les persones que
embruten o malmeten els espais públics.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol cons-
cienciar a la població sobre la necessitat de
fomentar, en benefici de tots, el respecte
envers els espais públics de Montornès.

L’any 2003 l’Ajuntament i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil van signar un
conveni de col·laboració  que concretava el
suport de l'associació en tasques de caire
social i en la vigilància de zones forestals i en
la prevenció d'incendis.

Senyalització a la plaça de les Feixes

CCaammppaannyyaa  ppeerr  ffoommeennttaarr
ll''eedduuccaacciióó  ccíívviiccaa  

EEllss  vvoolluunnttaarriiss  ddee  PPrrootteecccciióó  CCiivviill  aassssuummeeii--
xxeenn  ffuunncciioonnss  dd''aaggeennttss  ccíívviiccss



GGRRUUPPSS  PPOOLLÍÍTTIICCSS  MMUUNNIICCIIPPAALLSS

TTrraannssffoorrmmaanntt  eell  mmuunniicciippii
Ja han passat dos anys de legislatura, treballant des del primer dia per millorar el nostre
Montornès. L'acció de govern  ha estat frenètica: la plaça de les Feixes, la plaça Pau Picasso, les
pistes d'atletisme i el nous camps de futbol, el complex esportiu municipal , les obres del polí-
gon de Concentració Industrial Vallesana, les obres d'entrada al municipi per l'avinguda
Barcelona, la millora de la connexió dels carrers llibertat i Nou d'Abril amb l'avinguda Mogent,
etc.

D'altra banda, ja s'ha aprovat el projecte de parcel·lació del Telègraf. Actualment es realitzant les
obres del dipòsit d'aigua de les Tres Creus i del nou Casal d'Avis de Montornès Centre, i en breu
començaran les del Torrent de l'avinguda de la Llibertat i la urbanització del torrent de Vinyes
Velles. La urbanització de Can Buscarons marxa a bon ritme, i abans de finals d'any començaran
les obres Sector H  (Lucta-Butano) .  

L'Ajuntament ja ha posat a disposició de la Conselleria d'Educació els terrenys per a un nou ins-
titut, i el proper any s'iniciaran les obres de la nova escola CEIP MOGENT al barri de la Bòbila. La
primera escola bressol pública de Montornès amb 82 places es posarà en marxa a finals de
setembre, i ja estem treballant en la segona.

La nova línia d'autobusos que connecta els polígons industrials amb les estacions de Renfe de
Parets i Montmeló, el nou servei de recollida de cartró als botiguers, o el reforçament del servei
de neteja són realitats que milloren la nostra qualitat de vida.

El Pla Integral de Montornès Nord amb les millores urbanístiques i les  exempcions a totes les
obres de instal·lació d'ascensors i rehabilitació d'edificis antics, suposarà la major transformació
urbanística i social  del barri.

Més serveis socials, més personal a les escoles, més personal a l'Ajuntament, més agents de
policia …, més per Montornès. Tot això serà el legat que deixarem com a conseqüència de l'ac-
ció de govern. I es que a Montornès ningú dubta que tot esta canviant, però encara resten dos
anys de legislatura, i hem de treballar molt més per millorar el poble que tots estimem.

SSaabbeerr  eessccoollttaarr  lleess  qquueeiixxeess
Una responsabilitat bàsica que te una alcalde és ser una orella que escolta i ajuda. Escolta idees,
problemes, resultats, situacions a millorar i moltes queixes, sobretot per poder entendre a que
responen. Sovint les persones que es queixen no se senten escoltades i tenen la impressió que el
problema que plantegen no interessa i no te solució. En realitat només volen un reconeixement,
reclamen un tracte respectuós i equitatiu, volen ajuda per afrontar el seu problema. Per això el pri-
mer pas imprescindible és que siguin escoltades.

Malauradament, a més, quan algú és queixa i més quan ho fa de forma col·lectiva, i fins i tot orga-
nitzada, és percebuda per l'Equip de Govern com una amenaça, com un problema en sí mateix, i
s'obliden de que en realitat hi ha problemes que són l'origen de la queixa. En el fons, la dificultat
d'afrontar situacions complexes, la pròpia incapacitat per donar resposta dels nostres governants,
els porta a desviar l'atenció.

És cert que els veïns i veïnes acostumen a queixar-se pels problemes més propers i immediats,
els del seu carrer o barri, sense arribar a plantejar-se quina és la situació de tot el municipi. Però,
precisament, és responsabilitat de les persones i equips que dirigeixen l'Ajuntament de contribuir
amb la seva bona actuació i una actitud didàctica a que tothom comprengui que cal una visió més
global. I això només es pot fer a partir de reconèixer que es produeixen de veritat determinats pro-
blemes, que la gent es queixa amb raó, que no s'inventa les dificultats i que necessiten ajuda de
veritat. Si volem que els veïns siguin ciutadans actius i responsables, i no mers consumidors o
clients de serveis, cal que ells mateixos percebin que els seus problemes preocupen, són proble-
mes de tothom i que s'actua per solucionar-los. 

Insistim: massa sovint és confon les conseqüències d'un problema com si fossin l'origen d'un
altre problema, i s'acaba "matant al missatger". Encara els molesta massa que les persones vin-
guin al Ple en massa a queixar-se, quan hauria de ser un objectiu desitjable, i més quan ho fan de
forma serena i ben argumentada.
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11eerr  aannyy  ddee  ggoovveerrnn::  FFeemm  ii  ffaarreemm
Sembla que va ser ahir quan varem arribar a l'acord de govern, sembla que va ser ahir quan la
gent de CIU de Montornès ens varem comprometre una vegada més per formar part de l'acció de
govern del nostre Ajuntament. Creiem que com a veïns de Montornès els quals treballem per els
nostre con-ciutadans, estem obligats a informar-vos de la nostra acció de govern, és per aixó que
ús detallem a continuació els projectes més rellevants realitzats o començats en el primer any de
Govern de CIU al nostre Ajuntament.
Joventut: Començar a materialitzar el Plá Jove Local dirigit a tots els veïns de Montornès entre 14
i 30 anys el qual, realització de la Taula de Debat de Joventut a nivell nacional a Montornès, total
compromís per part de la Regidoria de Joventut amb totes les entitats del nostre municipi que
agrupen gent jove per escoltar i portar a terme projectes que no estiguin realitzats a Montornès a
dia d'avui, etc.
Medi Ambient: Execució del Pacte Ambiental per a la Qualitat de l'Aire el qual permetrà que dei-
xem de sentir les males olors d'algunes empreses ubicades al nostre poble, aplicació de l'Agenda
21, construcció d'un diposit d'aigua al Turó de les Tres Creus amb capacitat de 6000 m3 d'aigua,
Plá de Prevenció del Risc d'Incendis a Montornès per aquest estiu, etc.
Cooperació Internacional: Aportació rapida i eficaç d'ajuda economica per part de l'Ajuntament a
les victimes del Tsunami, continuació del total compromís de Montornès amb el poble de
Villanueva de Nicaragua, etc.
Hisenda i Planificació Pressupostaria: Aprovació i execució del Pressupost Municipal per a l'any
2005, el qual compta amb una proporció excel·lent en referencia a totes les arees del nostre
Ajuntament, etc.
Festes: Realització de la 1ª Jornada Castellera a Montornès per Sant Jordi amb la participació de
tres colles castelleres de tot el Vallès, així com la seva fidelització any rere any, realització amb
exit de la 30ª Revetlla de Sant Joan a Montornès Nord, així com la preparació d'una excel·lent
Festa Major 2005, etc. 
1er Any de Govern: Fem i farem.

wwwwww..mmoonnttoorrnnééss..oorrgg
Suponemos que lo obvio sería hablar de los temas estrellas del último pleno, los problemas
vecinales en La Bòbila, o la Escola de Música. Pero esos debates son demasiado importantes
y los queremos tratar en el marco de las instituciones. Vengan al Pleno y participen.

Como es verano y el calor aprieta, vamos a tratar un tema más ligero, la web del Ajuntament
de Montornés.

La información contenida, para la ciudad y el mundo, está sólo en catalán. No sabemos si por
que su contenido se circunscribe solo al ámbito de los catalanoparlantes, si pretende reflejar
la realidad social de Montornés, o si la comunidad castellanoparlante de Montornés no vota y
no tiene ningún derecho a disponer de información en su idioma, no son ciudadanos de
segunda pero como tal los tratan. Por otra parte, tampoco parecemos preocupados en que lo
alemanes de Henkel, o los ingleses de UB busquen informaciones en la web antes de visitar,
por trabajo tal vez, nuestro municipio. Comparen con el tratamiento idiomático de la web de
la Generalitat, un ejemplo a seguir por las instituciones de Catalunya.

Si pinchan la sección de historia, comprobarán todo el daño que han hecho los cronistas y
sus crónicas al mundo. Es cuanto menos, discutible, la versión de la historia ofrecida.

Pero el lío es tratar de averiguar el nombre del concejal de Hacienda o Juventud, tenemos
varias opciones a elegir, incluso políticas, pero ninguna se corresponde con la realidad.

¿Qué clase de imagen queremos transmitir? ¿Dónde está la información de Promoción
económica, ayuda social, las actas de las sesiones plenarias, información estadística, infor-
mación fiscal, foros de participación ciudadana…? Nada. No hay nada.

Una última cuestión nos ha de ocupar, informar a nuestra militancia, que crece mes a mes,
de que ya disponemos de una agrupación de Noves Generacions en Montornés. En breve os
indicaremos que hacer para colaborar con  esta agrupación.

Felices vacaciones de verano.
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FFEETTSS  VVIIUUSS

LLaa  PPoolliicciiaa  LLooccaall  
ccoobbrreeiixx  lleess  

ppllaacceess  vvaaccaannttss
El mes de maig es van incorporar sis
nous agents a la prefectura de la
Policia Local. Amb aquests agents
són 24 els membres que conformen
la plantilla del cos. 

De les sis places ocupades, quatre
pertanyien a una convocatòria de
caràcter lliure i dues eren de mobilitat
entre els cossos de seguretat de les
diverses administracions. Una d'a-
questes places de mobilitat, però,
s'ha cobert amb un agent interí.

Els quatre agents, que han ocupat les
places de convocatòria lliure, hauran
de superar el curs preceptiu de
l'Escola de Policia de Catalunya

Alguns dels nous agents reforçaran,
especialment, els serveis de policia
de proximitat, patrullant a peu i vet-
llant pel compliment de les ordenan-
ces municipals (el trànsit, l’aboca-
ment de residus, l’ocupació de la via
pública i la tinença d’animals.

UUrrbbaanniittzzaacciióó  ddeell  ppaarrcc  ddeell  ttoorrrreenntt  ddee
VViinnyyeess  VVeelllleess

EEllss  cciiuuttaaddaannss  vvaann  ddeecciiddiirr,,  ccoomm  eenn  eell  ccaass  ddee  llaa  ppllaaççaa  ddee  PPaauu  PPiiccaassssoo,,
ll''eessttèèttiiccaa  ii  eellss  uussooss  ppúúbblliiccss  ddeell  nnoouu  eessppaaii

El proper mes de setembre s'iniciaran
els treballs d'urbanització del futur
parc del torrent de Vinyes Velles.

El mes d'abril el Ple Municipal va
aprovar l'adjudicació de les obres a
les empreses Servia Cantó SA i
Contratas y Ventas SA. per un import
de 1.162.835 euros. 

La fase de la urbanització adjudicada
del futur parc de Vinyes Velles pertany
al projecte que va sorgir del procés de
participació ciutadana de l'any 1998, i
correspon al tram comprès entre la
masia de can Coll i l'avinguda de
Barcelona. Des d'aquest punt fins al
riu Mogent, la urbanització va a càrrec
de la iniciativa privada, en aquest cas,
a la promotora d'habitatges de la zona
de Manso Calders.

El projecte d’urbanització inclou un
suggeriment que es va fer en el
procés de participació ciutadana. Es
tracta de la construcció d'un pont ele-
vat, entre el carrer de Joan Carles I i
l'avinguda de Mare Déu de Montserrat
que permetrà millorar la connexió de
la zona de Vinyes Velles amb el centre
del poble.

El projecte del parc del torrent de
Vinyes Velles compta amb una sub-
venció de 500.000 euros atorgada pel
departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Generalitat, a
través del programa d'actuacions
per al quadrienni 2004 - 2007 del
Pla Únic d'Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC).

Vista del torrent de Vinyes Velles des de  Can Coll

L'empresa Constructora Pireneica, COPISA, ha estat l'adju-
dicatària del projecte d'urbanització del polígon industrial
de Can Parellada. La licitació, aprovada pel Ple Municipal a
la sessió ordinària del 7 de juliol, s'ha fet per un import de
7.205.973,39 euros.

El projecte d'urbanització recull, a més dels serveis bàsics,
els vials , les voreres 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 inte-
rior i unirà la zona on hi ha Can Masferrer.

AAddjjuuddiiccaacciióó  ddee  llaa  uurrbbaanniittzzaacciióó  ddee  CCaann  PPaarreellllaaddaa
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Inicialment, l'Agència Catalana de
l'Aigua no havia inclòs en el seu pla
d'inversions cap ajut pel projecte
municipal, a causa dels problemes
financers que arrossegava aquest
organisme de la Generalitat.

La urgència de les obres i la insistèn-
cia de l'Ajuntament va provocar el
compromís per part del Conseller de
Medi Ambient, Salvador Milà, d'enca-
bir la demanda municipal en el pla
d'actuacions del govern català.

La Generalitat aportarà un 25 per cent
del cost total de l'obra. El projecte té
un import de poc més de dos milions
d'euros i compta també amb una sub-
venció de 200.000 euros que el muni-
cipi ha aconseguit mitjançant el pro-
grama per al desenvolupament regio-
nal FEDER de la Unió Europea. Es
suma al capítol d'ajuts, l'empresa
Metrovacesa, promotora dels habitat-
ges de la unitat d'actuació número 8,
situada a l'avinguda de la Llibertat,
que n'aporta 300.000 euros.

Els treballs consistiran en la construc-
ció d'un nou col·lector de la xarxa
primària, l'anul·lació o demolició del
col·lector existent i l'adaptació de les
xarxes secundàries de clavegueram.

OOrrddeennaacciióó  pprroovviissiioonnaall  ddeell
ttrràànnssiitt

L'adjudicatària de les obres, Pasquina
Societat Anònima, i l'Ajuntament han
preparat un pla d'ordenació del trànsit
a la zona afectada pels treballs de
remodelació del col·lector de Can
Torrents. El pla també ha estat acordat
amb l'empresa Metrovacesa, promo-
tora dels habitatges de la unitat d'ac-

tuació número 18, situada a l'avingu-
da de la Llibertat.

El pla d'ordenació del trànsit té com a
objectiu cercar vies alternatives que
facilitin la circulació de vehicles i evi-
tar deixar Montornès Nord sense
comunicació viària amb Montornès
Centre.

Els punts que, durant el termini d'exe-
cució de les obres, provocaran un cert
trasbals en la circulació de vehicles
seran la cruïlla entre la rambla de Sant
Sadurní i l'avinguda de l'Onze de
Setembre, i el tram comprés entre l'a-
vinguda de la Llibertat fins al Riu
Mogent.

Així, a l'inici dels treballs al mes de
juliol i agost, s'ha habilitat un pas pro-
visional, a l'alçada del Casal de
Cultura, que connecta el trànsit de
Montornès Nord amb Montornès
Centre, a través del carrer de Can
Vilaró. 

El termini d'execució previst de les
obres de remodelació del col·lector de
Can Torrents és de setze mesos. 

OObbrreess  aall  ccooll··lleeccttoorr  ddeell  ttoorrrreenntt  ddee  CCaann  TToorrrreennttss,,  
aa  ll''aavviinngguuddaa  ddee  llaa  LLlliibbeerrttaatt

LLaa  rreemmooddeellaacciióó  aabbaassttaa  uunn  ttrraamm  ddee  440000  mmeettrreess  ccoommpprrèèss  eennttrree  llaa  rraammbbllaa  ddee  SSaanntt  SSaadduurrnníí  ii  eell  rriiuu  MMooggeenntt..

EEll  PPllee  ddee  ll''AAjjuunnttaammeenntt  vvaa  aapprroo--
vvaarr  aa  llaa  sseessssiióó  oorrddiinnààrriiaa  cceellee--
bbrraaddaa  eell  77  ddee  jjuulliiooll  eell  ccoonnvveennii  ddee
ccooll··llaabboorraacciióó  ppeerr  aa  llaa  pprroommoocciióó,,

ll''eexxeeccuucciióó  ii  eell  mmaanntteenniimmeenntt  ddee
lleess  oobbrreess  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddeell
ccooll··lleeccttoorr  ddeell  ttoorrrreenntt  ddee  CCaann
TToorrrreennttss..  LLaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddeell

ggoovveerrnn  aauuttoonnòòmmiicc  eenn  lleess  oobbrreess
ddeell  ccooll··lleeccttoorr  hhaa  eessttaatt  rreeccllaammaa--
ddaa  ppeerr  MMoonnttoorrnnèèss,,  ddee  ffoorrmmaa  rreeii--
tteerraaddaa,,  eellss  ddaarrrreerrss  mmeessooss..

Riu Mogent al pas pel pont de l’avinguda de la Llibertat

Vista de l’avinguda de la Llibertat 
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FFEETTSS  VVIIUUSS

La Direcció General de Ports i
Transports del departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat encarregarà l'elabora-
ció d'un estudi de viabilitat sobre la
creació a Montornès Nord d'un abai-
xador per a la línia Sant Vicenç/Vila-
nova-Maçanet de rodalies de Renfe.

Aquest estudi, fruït de l'acord entre
l'Ajuntament i la Subdirecció General

de planificació i projectes, analitzarà la
necessitat d'una estació de tren al
municipi per afavorir la mobilitat dels
ciutadans de Montornès, Vilanova del
Vallès i La Roca i dels treballadors
dels polígons industrials.

L'estudi de viabilitat també servirà per
a la negociació política que es durà a
terme al Ministeri de Foment sobre el

traçat definitiu del Tren d'Alta Velocitat
al seu pas pel Vallès Oriental.

El fet que el Ministeri de Foment i
l'Ajuntament de Montmeló hagin acor-
dat el soterrament de la línia del TAV i
de la línia convencional de rodalies al
nucli urbà del municipi veí comportarà
el replantejament de l'estació de roda-
lies de Montmeló.

En aquest punt és on Montornès vol
defensar la creació d'un abaixador
amb una zona d'aparcament amb
capacitat per a 400 vehicles.
L'Ajuntament està disposat a cedir a
Renfe uns terrenys municipals, situats
entre els carrers del Vallès, d'Antonio
Machado i de les Tres Creus. Concre-
tament, a la zona envoltada pel magat-
zem de El Corté Inglés, l'empresa DHL
i el camp de futbol de Montornès
Nord.

Aquesta demanda històrica mai ha
rebut el vist-i-plau dels responsables
de transports a Catalunya perquè, sota
criteris tècnics, es considera que no
existeix una distancia apropiada entre
l'abaixador i l'estació de Montmeló.

EEssttuuddii  ddee  vviiaabbiilliittaatt  ppeerr  aa  ll’’aabbaaiixxaaddoorr  ddee  MMoonnttoorrnnèèss  NNoorrdd

Pas del tren de rodalies per la zona proposada per a l’abaixador

ZZoonnaa  ddee  vviiaannaannttss  aall
ccaarrrreerr  ddeell  MMoollíí  

Des de mitjans del mes de juny, el
tram del carrer del Molí comprès entre
l'avinguda d'Icària i el passatge de
Sant Miquel és zona exclusiva per a
vianants durant els caps de setmana i
els dies festius. L'horari és de 8 a 23h.

L'Ajuntament ha decidit restringir el
trànsit en aquest carrer a petició de
l'AVVde la Bòbila, i amb l'acord de la
junta del Centre Cultural Andaluz.

LLaa  rreeiivviinnddiiccaacciióó  rreeiitteerraaddaa  dd''uunn  aabbaaiixxaaddoorr  aa  MMoonnttoorrnnèèss  ddaattaa  ddeellss  aannyyss  6600  ii  7700  ddeell  sseeggllee  XXXX..

AAsssseessssoorraammeenntt  ssoobbrree  eellss  aajjuuttss  
ppeerr  rreehhaabbiilliittaarr  hhaabbiittaattggeess

La tramitació d'ajuts per a la
instal·lació d’ascensors és la consulta
més plantejada en el servei d'assesso-
rament, que s'ha posat a disposició
dels veïns per informar-los sobre els
ajuts que preveu el decret de rehabili-
tació d'habitatges de la Generalitat.

El servei s'ofereix al Centre d'Iniciati-
ves Juvenils i Culturals, el primer i el
tercer dijous de cada mes, de 16 a
19h, i també a l'Ajuntament, el segon
dijous, de 10 a 13h.

El Ple Municipal va aprovar al juny,
una modificació puntual del Pla
d'Ordenació Municipal per permetre
l’ocupació de sòl públic per a la ins-
tal·lació d'ascensors en edificis pluri-
familiars. 

D’altra banda  els veïns que decideixin
realitzar aquesta millora restaran
exempts del pagament de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) i de la taxa de tramitació
d'expedients administratius.
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El proper mes de setembre el Servei
Municipal de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament i empreses ubicades a
Montornès signaran un protocol d'in-
tencions per establir un marc de
col·laboració entre ambdues parts.

L'objectiu és fomentar la inserció
laboral dels ciutadans i proporcionar a
les empreses els serveis que s'oferei-
xen des de Promoció Econòmica.

Des de l'inici d'aquest any, l'Ajun-
tament ha mantingut entrevistes amb
les direccions de les empreses El
Corte Inglés, Eaton Livia, J. Carrión,
Ta-Tay, Henkel Ibérica i Solvay per
formalitzar la col·laboració que, des
de fa anys, han establert a través del
servei de la borsa de treball municipal.

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  qquuaalliittaatt  UUNNEE--EENN
IISSOO  99000011::22000000

La gestió d'aquesta borsa de treball i
altres serveis de Promoció Econòmica
han obtingut la certificació de qualitat
UNE-EN ISO 9001:2000. L'objectiu és
implementar un sistema de gestió de
la qualitat per millorar la prestació de
serveis i aconseguir la satisfacció del
l'usuari. 

Per obtenir la certificació, el departa-
ment de Promoció Econòmica ha
estat objecte d'avaluacions exhausti-
ves en la gestió de la borsa de treball,
en el servei d'emprenedors, en el club
de feina i en la realització de cursos de
formació ocupacional.

PPrroottooccooll  ddee
ccooll··llaabboorraacciióó  eennttrree

eell  mmuunniicciippii  ii  lleess
eemmpprreesseess

EEnnttrraaddaa  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt  ddeell  sseerrvveeii  ddee
bbuuss  aallss  ppoollííggoonnss

Des de final del mes de juny, prop de
13.000 treballadors de les zones
industrials de Montornès, Montmeló i
Parets del Vallès es beneficien d'un
nou servei de transport públic.

La línia enllaça els polígons amb les
estacions de rodalies de Montmeló i
de Parets i es troba inclosa en el sis-
tema de tarifa integrada.

En el cas de Montornès, el servei de
transport públic té set parades, tres es
troben situades en el polígon
Concentració Industrial Vallesana,
dues parades s'han ubicat al polígon

El Raiguer i dues més cobreixen la
zona del barri de Montornès Nord.

L'itinerari, al qual s'han instal·lat 26
parades, el fan dos autobusos. En
total són 33 expedicions, de dilluns a
divendres, entre tres quarts de sis de
la matinada i les onze del vespre. El
recorregut de les dues línies dura
entre 30 i 35 minuts. Els horaris s'han
coordinat amb els de les línies de tren
de les estacions de Parets i de
Montmeló. D' aquesta manera, els
usuaris s'han d'esperar un màxim de
9 minuts per canviar d'un mitja de
transport a un altre. 

Segons les previsions, a la segona
quinzena del mes d'octubre s'incorpo-
rarà a la línia un tercer vehicle.

El servei el gestiona l'empresa
Sagalés i ha suposat una inversió de
240.000 euros que anirà a càrrec del
departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat i
pels Ajuntaments.

Des de fa més un any, Montornès,
Montmeló i Parets del Vallès han tre-
ballat per a aquest projecte que ha
comptat amb el suport de la Diputació
de Barcelona i l'assessorament tècnic
de la Fundació del Reial Automòbil
Club de Catalunya, el RACC.

Acte de presentació del servei a l’Ajuntament de Montmeló

Bus del servei de transport públic per als polí-
gons insdustrials

AAqquueessttaa  llíínniiaa  eessppeeccííffiiccaa  ppeerr  aa  zzoonneess  iinndduussttrriiaallss  ééss  llaa  pprriimmeerraa  qquuee
ss''iimmppllaannttaa  aa  llaa  ccoommaarrccaa

Club de feina
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FFEETTSS  VVIIUUSS

TTrroobbaaddaa  ddeell  CCoonnsseellll  MMuunniicciippaall  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt
EEll  mmeess  ddee  sseetteemmbbrree  eess  rreeuunniirràà,,
ppeerr  sseeggoonnaa  vveeggaaddaa  ddeess  ddee  llaa
sseevvaa  ccoonnssttiittuucciióó  aall  mmeess  ddee
mmaaiigg,,  eell  pplleennaarrii  ddeell  CCoonnsseellll
MMuunniicciippaall  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt..
Aquest és el tercer òrgan consultiu de
participació que s'ha creat al municipi.
A banda del Consell de Medi Ambient,
existeixen el Consell Municipal Escolar
i el Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat.

A l'acte de constitució, de fa un parell
de mesos, van assistir una trentena de
persones, la majoria membres d'enti-
tats locals i formacions polítiques,
però també van participar veïns a títol
personal i representants del sector
industrial del municipi.

AAggeennddaa  2211  llooccaall
En la primera trobada, el plenari del
Consell Municipal de Medi Ambient va
ser informat sobre la propera obertura
d'un punt d'informació sobre l'Agenda
21 Local. 

L'Agenda 21 va ser aprovada pel Ple
Municipal l'any 2001. Aquest docu-
ment recull els compromisos de sos-
tenibilitat i les línies estratègiques en
matèria de medi ambient, d'acord amb

l'auditoria i diagnosi mediambiental
del municipi. Els dos estudis van ser
realitzats per tècnics de la Diputació
de Barcelona.

El punt d'informació servirà també
perquè els ciutadans puguin fer arribar
les seves aportacions quan s'obri el
procés de revisió del Pla d'Ordenació
Urbana Municipal, un dels objectius
de treball del nou Consell de Medi
Ambient.

A banda d'això, en l'acte de constitu-
ció del consell, el plenari va prendre
l'acord de deixar pendent el nomena-
ment dels membres de la comissió
permanent.

Els assistents també van intercanviar
impressions sobre el espais naturals
de la ribera dels rius Mogent i
Congost, sobre la campanya de pre-
venció d'incendis, els plans d'e-
mergències i la contaminació acústica.

Vista aèria de Montornès
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AAmmpplliiaacciióó  ddeell  PPaaccttee  LLooccaall  ppeerr  aa  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  ll''aaiirree

Fenocast és la segona empresa de
Montornès que ha signat el pacte. La pri-
mera va ser Merquinsa que ho va fer el
passat mes de febrer, coincidint amb la
presentació pública del document.

El Pacte local per a la qualitat de l'aire,
que ha estat elaborat per les regidories
de medi ambient dels ajuntaments de
Montornès i de Montmeló, té com a
objectiu millorar el control de les emis-
sions industrials a l'atmosfera i propiciar
acords entre les parts per resoldre els
problemes de contaminació. 

El document també expressa la necessi-
tat d'incrementar la conscienciació 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. 

L'Ajuntament de Montornès i Fenocast
ja van signar al 2003 un conveni de
col·laboració amb la finalitat de reduir
la contaminació atmosfèrica i acústica
i de millorar els sistemes d'emmagat-

zemat dels residus i de les matèries pri-
meres de la indústria. Aquest conveni
es va renovar en el mateix acte de sig-
natura del Pacte local per a la qualitat
de l'aire.

EEll  PPaaccttee  llooccaall  ppeerr  aa  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  ll''aaiirree  ss''hhaa  aammpplliiaatt  eenn  lleess  ddaarrrreerreess  sseettmmaanneess  aammbb  ll''aaddhheessiióó  ddee  ll''eemmpprreessaa
FFeennooccaasstt,,  uubbiiccaaddaa  aall  ppoollííggoonn  CCoonncceennttrraacciióó  IInndduussttrriiaall  VVaalllleessaannaa..

D’esquerra a dreta, directius de Fenocast, amb l’alcalde i el regidor de Medi Ambient
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En aquest primer curs, el nou centre
tindrà dues línies d'ensenyament. El
criteri d'admissió per als infants a
l'escola bressol es basa en una taula
de punts, segons els criteris de
l’Ajuntament i com es fa a les escoles
bressol municipals.

En el cas que hi hagi vacants, durant la
primera setmana del mes de setem-
bre, es tornarà a obrir un termini de
pre-inscripció.

Paral·lelament a les pre-inscripcions
per als futurs usuaris de l'escola bres-
sol, l'Ajuntament ha convocat les

bases per a la creació d’una borsa de
treball per poder contractar,  pel siste-
ma de concurs oposició, els mestres i
educadors del nou centre. 

Al capdavant de l'equip de professio-
nals que desenvoluparan el projecte
educatiu, hi haurà la Rosa Lacárcel,
que ha estat durant 3 anys directora
de l'escola Mogent i compta amb 23
anys d’experiència professional.
Lacarcel acompleix els criteris fixats
per l'Ajuntament d'acord amb els
quals ha treballat en l'àmbit de l'en-
senyament infantil de Montornès
durant els darrers 10 anys i té expe-
riència en la posada en marxa d'un
projecte de les característiques del de
l'escola bressol.

L'Ajuntament té previst que el nou
equipament obri les aules el curs
vinent, en horari de 9 a 12h i de 15 a
17h.  L'escola oferirà servei de cangu-
ratge en dos torns a escollir, de 7,30 a
9h o de 17 a 18h, i també servei de
menjador. Com a novetats pedagògi-
ques, la formació inclourà la introduc-
ció de coneixements de música i
d'anglès per als infants de 2 anys.

Donat que és un centre d'educació no
obligatòria, les famílies hauran d'as-
sumir una part de les despeses. Els
preus dependran de l'edat de l'infant i
oscil·laran entre els 175 i els 200
euros com a màxim.

L’edifici de l’escola bressol, situat
entre el carrer Vallès i el carrer de
Federico García Lorca, acollirà a la
planta superior un espai destinat als
joves. 

AAllttrreess  aaccttuuaacciioonnss
Tècnics del departament d'educació i
tècnics municipals treballen en les pri-
meres dades del projecte de construc-
ció d'un nou edifici que substituirà el
que ara acull l'AMPA Marinada i que
compartiran l'escola d'adults i l'asso-
ciació de pares i mares d'alumnes del
centre.

Actualment, l'escola d'adults està ubi-
cada a les aules de l'escola Marinada.

El mes de juny, l'Ajuntament i el
departament d'educació de la Gene-
ralitat van arribar l'acord de remode-
lar, durant el curs 2005 - 2006, l'edifi-
ci que es troba situat al davant de l'es-
cola de Montornès Nord.

L'increment de les matricules de la
formació d'adults els darrers anys, i
sobretot aquest curs 2004 - 2005, ha
provocat la incompatibilitat entre l'ac-
tivitat escolar de primària de Marinada
i la dinàmica de l'escola d'adults.

TTeerrrreennyyss  ppeerr  aa  uunn  nnoouu  IIEESS
En relació a l'ensenyament secundari,
l'Ajuntament cerca un terreny adequat
per poder cedir-lo a la Generalitat per
a la construcció d'un nou IES. En
aquests moments, la proposta que es
treballa situa l'espai molt prop de la
zona de Can Sala.

PPoossaaddaa  eenn  mmaarrxxaa  ddeell  sseerrvveeii  mmuunniicciippaall  dd''eessccoollaa  bbrreessssooll
LL''eessccoollaa  bbrreessssooll  rreebbrràà  aaqquueesstt  ccuurrss  22000055  --  22000066  eellss  sseeuuss  pprriimmeerrss  aalluummnneess  ddee  00  aa  33  aannyyss

Escola bressol, al carrer Vallès

Accés a l’IES Vinyes Velles

Edifici de l’AMPA Marinada

DDuurraanntt  lleess  ddaarrrreerreess  sseettmmaanneess  ddeell  mmeess  ddee  jjuulliiooll,,  lleess  ffaammíílliieess  iinnttee--
rreessssaaddeess  eenn  eell  sseerrvveeii  mmuunniicciippaall  ddee  ll''eessccoollaa  bbrreessssooll  hhaann  ffoorrmmaalliittzzaatt
lleess  pprree--iinnssccrriippcciioonnss  ddeellss  iinnffaannttss..
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AAtteenncciióó  ppeerr  aa  
ppeerrssoonneess  aammbb  
ddiissccaappaacciittaattss

MMoonnttoorrnnèèss  ii  88  mmuunniicciippiiss  mmééss
ddee  llaa  ccoommaarrccaa  ss''hhaann  ttrroobbaatt  aa
lleess  ddaarrrreerreess  sseettmmaanneess  ppeerr  aannaa--
lliittzzaarr,,  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnjjuunnttaa,,  llaa
ssiittuuaacciióó  dd''aaqquueessttss  ppoobblleess  eenn
rreellaacciióó  aa  ll''aatteenncciióó  ddee  ppeerrssoonneess
aammbb  ddiissccaappaacciittaattss..
El mes de maig la regidoria d'ensen-
yament de l'Ajuntament amb l’acompa-
nyament de membres de l’ASPAHID
de Montornès va iniciar amb aquest
mateix objectiu un seguit de contac-
tes amb Montmeló, La Roca, Vall-
romanes, Parets, Sant Fost de Camp-
centelles, Martorelles, Vilanova i
Santa Maria de Martorelles.

Com a conseqüència d'aquests con-
tactes, promoguts per Montornès, els
municipis han decidit elaborar un
cens de persones discapacitats als
vuit municipis i recollir les seves
necessitats.

Paral·lelament, els ajuntaments estu-
dien la disposició que tenen de
terrenys municipals per poder-hi
habilitar els equipaments necessaris
per a les persones discapacitades.

Els Ajuntaments s'han mostrat parti-
daris de cercar una forma jurídica que
els permeti, de forma col·lectiva, pre-
sentar una proposta i negociar-la
amb la Generalitat.

Els problemes d'atenció a les perso-
nes amb disminucions de la comarca
han portat els ajuntaments en els
darrers mesos a reclamar a la

FFEETTSS  VVIIUUSS

CCllooeennddaa  ddeell  ddaarrrreerr  ttaalllleerr  ddee  mmeemmòòrriiaa

BBeennvviinngguuddaa  aallss  iinnffaannttss  ssaahhrraauuííss  
ii  uuccrraaïïnneessooss

Una trentena de persones grans han
rebut aquest mes de juliol un diploma
acreditatiu de la seva assistència a la
darrera edició del taller de memòria.

La iniciativa s'ha portat a terme, per
cinquè any consecutiu, als dos Casals
dels Avis i ha estat organitzada pel
departament de Serveis Socials en

col·laboració amb la Diputació de
Barcelona. 

L'objectiu del taller és facilitar un
seguit de tècniques i exercicis per a
mantenir i millorar la memòria. Els
participants treballen en equip sobre
l'actitud mental que s'ha d'adoptar
per aconseguir-ho.

La Sala de Plens va acollir, fa uns dies,
la recepció municipal d'un nen i una
nena sahrauís i tres nenes ucraïneses
que es troben acollits per famílies de
Montornès.

Des de l'inici del projecte de Vallès
Obert, el municipi participa en les aco-
llides estivals per a nens que pateixen
les conseqüències de les radiacions
de l'accident de la central nuclear de
Txernòbil. 

Durant la seva estada, els infants
reben l'atenció sanitària que necessi-
ten. En el cas dels infants sahrauís,
aquest és el desè any que Montornès
participa en el projecte. 

L'Ajuntament s'ha fet càrrec de les
despeses del viatge de set infants, tot
i que al municipi només n'hi ha dos en
acollida. Els infants marxaran a final
del mes d’agost.

SSeerrvveeii  
““SSaanniittaatt  RReessppoonn””

A partir del 26 de juliol l'Institut Català
de la Salut (ICS) posa en marxa el
servei de programació de visites
Sanitat Respon.

A través del número de telèfon 902
111 444, el usuaris accediran als ser-
veis de medicina de família i pediatria
d'atenció primària. L'atenció telefòni-
ca Sanitat Respon funcionarà en
horari permanent i atendrà tant la pro-
gramació de visites com els dubtes
relacionats amb la salut i els serveis
sanitaris
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NNoovveess  iinnccoorrppoorraacciioonnss  aa  ll’’aarrxxiiuu  mmuunniicciippaall

L'arxiu municipal ha incorporat en els
darrers mesos nou material d'interès
per al municipi. 

Entre les darreres incorporacions hi
ha un bitllet de pesseta que data de
l'any 1937. El bitllet forma part d'una
emissió molt limitada de set mil exem-
plars, entre bitllets de pesseta i de
mitja pesseta, feta pel propi

Ajuntament de Montornès en temps
de guerra. El bitllet de pesseta s'ha
incorporat a l'arxiu municipal pel sis-
tema d'adquisició i ara es troba a dis-
posició dels veïns i dels estudiosos, a
banda de poder servir com a element
per ser reproduït pel propi
Ajuntament. 

També s'han adquirit cinc postals de
paratges de Montornès de principis
del segle XX i vuit reproduccions
fotogràfiques del poble de l'any 1913,
procedents de l'arxiu de l’Institut
Ametller de Barcelona. A banda d'això
es continua la feina de recerca i adqui-
sició d'imatges originals del municipi
de principis i mitjans del segle passat.

Fa uns mesos,  l'arxiu va presentar la
incorporació de la còpia en paper de
tres documents de la Generalitat de
Catalunya que tenen a veure amb
Montornès i que es troben a l'Arxiu de
Salamanca.

RReessttaauurraacciióó  ddeell  ffoonnss  ddee  CCaann
MMaassffeerrrreerr

Durant aquest mes de juliol s’està res-
taurant el  fragment del retaule de
fusta de la Capella de Sant Jaume
d'Ordila que es va rebre juntament
amb el fons documental de Can
Masferrer. De la mateixa manera s’es-
tan restaurant els 48 pergamins del
fons, amb la col·laboració de la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació.

EEll  ppaappeerr  mmoonneeddaa  ddeell  ppeerrííooddee  ddee  gguueerrrraa
El conflicte bèl·lic entre 1936 i 1939 afectà el ritme normal de les finances a Catalunya. Una de les conseqüències
que més notà la població va ser que faltava moneda fraccionària. Des de l'inici de la guerra, la gent començà a atre-
sorar monedes d'argent i després també la xavalla, fenomen de resposta a la incertesa, fenomen corrent en situa-
cions convulses similars.
No hi havia monedes. Això provocà greus dificultats en la vida quotidiana. Per evitar el col·lapse, la Generalitat va
emetre bitllets de 10, 5  i 2'50 pessetes, però això no va solucionar la falta de moneda per als petits intercanvis
comercials. Molts ajuntaments del país van prendre la iniciativa d'emetre moneda de valor més petit en format
paper. D'un total de 1075 municipis, van ser 687 els que en van editar pels valors de 1 pesseta, 50, 25, 10 i 5 cèn-
tims.
A Montornès, l'1 de maig de 1937 l'ajuntament va fer una sola emissió de paper moneda únicament amb els valors
d'1 pesseta i 50 cèntims per un import total de 7000 pessetes. Impresos a Granollers, estan numerats i segellats
amb tampó violeta ovalat. Els bitllets estan signats per l'alcalde, Sebastià Torrents, i el secretari del moment, Sergio
Garcia.
Si alguna característica destaca en els dos bitllets de Montornès és el seu disseny, carregat d'imatges a color. A
l'anvers s'hi veu l'escut local voltat d'una corona i una al·legoria a la unió dels obrers, amb la reproducció a mig
cos d'un obrer amb un martell a la mà sobre el fons d'unes fàbriques, una roda dentada, el casc i el caduceu de
Mercuri; i un camperol, també a mig cos, amb una garba de blat i la falç al puny.
Al revers s'hi veu la reproducció d'un dibuix del cartellista valencià Monleón que dóna a aquesta cara un aspecte
de cromo. A peu d'imatge s'hi llegeix la consigna "el preu del nostre heroic sacrifici serà la llibertat i el benestar del
món". Una noia nua, signe de la victòria final, està voltada d'escenes que representen els sacrificis de la guerra.

Nicolau Guanyabens
Arxiver municipal 

EEnnttrree  eell  nnoouu  mmaatteerriiaall  hhii  hhaa  uunn  bbiittttlleett  dd’’uunnaa  ppeesssseettaa  eeddiittaatt  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ll’’aannyy  11993377

Revers i anvers
del bitllet de pes-
seta editat per
l’Ajuntament de
Montornès l’any
1937

Postals, repro-
duccions

fotogràfiques i
documents

incorporats a
l’arxiu municipal



14

FFEETTSS  VVIIUUSS

EEllss  aalleevviinnss  ddeell  FFCC  MMoonnttoorrnneess,,  rreebbuuttss  aa
ll’’AAjjuunnttaammeenntt

L’equip d’alevins A del FC Montornès ha estat el guanyador del grup
XIII del Campionat de lliga de la Federació Catalana de Futbol i la pro-
pera temporada jugarà a primera divisió.

IIII  CCoonnccuurrss
MMaassffeerrrreerr  SSoonnaa

La banda de Calafell Nois Doctor ha
estat la guanyadora de la segona edi-
ció del concurs Masferrer Sona, orga-
nitzat per l'Associació de Músics de
Masferrer amb el suport de la regido-
ria de Joventut de l'Ajuntament.

A la final del concurs, celebrada el 2
de juliol, a l'era de can Masferrer, van
arribar, a més de Noise Doctor, els
grups Bourbon, Rapah, Plaka i el
Triunfo de baco i Spunkfool.

El guanyador es va emportar un premi
de 600 euros en metàl·lic i el finalista,
Bourbon, 150 euros en un val de
material musical, gentilesa de l'esta-
bliment granollerí  Rock a prop.

Un total de 29 maquetes es van pre-
sentar a la segona edició del concurs,
obert a solistes i grups sense cap
relació contractual amb una compa-
nyia discogràfica.

CCaassaall  dd''EEssttiiuu  22000055
Uns 260 infants i joves participen en
les activitats del Casal d'Estiu, orga-
nitzat per la regidoria de Joventut de
l'Ajuntament.

El Casal acull infants i joves des de P-
3 fins a 4art d'ESO i es porta terme a
l'escola Can Parera. Com és habitual,
la programació inclou sortides i acti-
vitats en diversos espais i equipa-
ments municipals. El centre d'interès
de totes les activitats és "la salut
mediambiental".

Enguany, el Casal s'ha dividit en set-
manes que s'han ofertat  per separat
i no en un únic paquet d'un mes sen-
cer com en altres edicions. El que no
ha canviat respecte anys anteriors
han estat els serveis d'acollida, de
menjador i de transport. 

A banda del Casal, les activitats d'es-
tiu a Montornès inclouen també les
colònies d'estiu infantils.

Aquest any les colònies es fan la
darrera setmana del mes de juliol, a
la casa de colònies Ridolaina, a
Bellver de Cerdanya. L'organització
de l'activitat va a càrrec, com ja és
tradició, dels monitors de l'Esplai
Panda.

LLaa  ssaalluutt  mmeeddiiooaammbbiieennttaall,,  cceennttrree  dd’’iinntteerrèèss  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss

Activitats del Casal d’Estiu per als grups de
petits i mitjans a l’escola Can Parera

NNaassccuuttss  ppeerr  lllleeggiirr
Montornès serà un dels 20 municipis
que posarà en marxa, desprès de
l'estiu, el pla pilot del projecte
Nascuts per llegir.

La iniciativa té com a objectiu que els
professionals que tenen cura dels
infants s'involucrin en la missió de
promoure el gust per la lectura des
del primer any de vida i crear un vin-
cle afectiu entre pares i fills a partir
dels llibres.

Nascuts per llegir està  impulsat pel
Consell Català del Llibre per a Infants
i Joves, el Col·legi Oficial de Bibliote-
caris de Catalunya i compta amb el
patrocini  de la Generalitat.
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Del 16 al 19 de setembre, Montornès
viurà la seva festa gran. Enguany, la
colla de Diables commemorarà el
vintè aniversari. Va ser l'any 1985, per
Carnaval, quan van aparèixer per pri-
mera vegada els Diables de
Montornès del Vallès. L'any 1988, la
colla va fer, per primer cop, la
Cremada de l'Ajuntament que, any
rera any, ha esdevingut l'acte d'ober-
tura de la festa local.

A banda de la celebració dels 20 anys
d'història de la colla de Drac i Diables
i de les activitats més tradicionals, el
programa d'actes d'aquesta edició
inclou la Nit Golfa amb l'actuació dels
grups Hotel Cochambre i La Loca his-
teria, a la plaça de Pau Picasso, entre
l’una i les cinc de la matinada.

El cantant del programa Operación
Triunfo, Manuel Carrasco, serà pre-
sent també a la Festa Major. Carrasco
oferirà un concert al pavelló municipal
d'esports, divendres, 16 de setembre,
a les 10 del vespre.

Altres actuacions previstes són la del
Màgic Andreu i la companyia Teatre
de Guerrilla.

AAcctteess  ppeerr  aa  ll’’OOnnzzee  ddee  SSeetteemmbbrree
Abans de la Festa Major i aprofitant
que l’Onze de setembre s’escau en
diumenge, les regidories de Cultura i
Festes han organitzat activitats per al
cap de setmana que s’afegiran als
actes tradicionals de commemoració
de la Diada. 

Dansa de la Batalla de Montornès

PPrreeppaarraacciióó  ddee  llaa  FFeessttaa  MMaajjoorr  dd''eenngguuaannyy

Coincidint amb la Festa Major de
Montornès veurà la llum el segon fas-
cicle de la col·leció Estimo
Montornès.

El segon fascicle es presenta sota el
títol “Ecologia del Vallès. Els minerals
de Montornès”.

La distribució, igual que es va fer en
el primer fascicle serà sel·lectiva. Els
veïns rebran a casa els vals per poder
bescanviar el fascicle als equipa-
ments municipals i el material com-
plementari als establiments col·labo-
radors associats a la Unió de
Botiguers.

SSeeggoonn  ffaasscciiccllee  ddee
llaa  ccooll··lleecccciióó

EEssttiimmoo  MMoonnttoorrnnèèss

Portada del segon fascicle Estimo Montornès

MMoocciioonnss  pplleennààrriieess
Moció de suport al nou model de finançament de Catalunya

El Ple de l'Ajuntament va acordar, en la sessió extraordinària del 9 de juny de 2005,
"...Primer.- Manifestar el suport al Govern de la Generalitat i al seu President, l'ho-
norable Pasqual Maragall i Mira, en relació al contingut i la presentació del Nou
Model de Finançament de Catalunya…"
Moció de suport a la commemoració internacional del dia 28 de juny per a
gais, lesbianes i transsexuals.

El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 7 de
juliol de 2005, "…Primer.- Manifestar el suport de l'Ajuntament de Montornès del
Vallès a la Commemoració Internacional del 28J per a gais, lesbianes i transse-
xuals. Segon.- Expressar la seva alegria i el seu ple suport a la modificació del Codi
Civil en matèria del matrimoni aprovada al Congrés de Diputats - 17 d'abril de 2005
- i a la modificació de la llei catalana d'adopció, aprovada pel Parlament de
Catalunya el passat 31 de març…"

El contingut literal d’aquestes mocions és en les actes de les session del Ple Municipal correspo-
nents al 9 de juny de 2005 i al 28 de juny de 2005. Per a qualsevol consulta, les actes són a dis-
posició pública al tauler d’anuncis de les oficines municipals.

PPrreemmii  SSaannttaa
CCaatteerriinnaa  ddee  mmiiccrroo--

ccoonntteess
El Consorci per a la Normalització
Lingüística i l'Ajuntament de
Montornès han convocat el Primer
Premi Literari de Microcontes del
municipi. El premi porta el nom de la
Font de Santa Caterina.

Els participants tenen temps fins al
proper 28 d'octubre per presentar un
sol relat de no més de 900 caràcters,
això és unes deu o dotze ratlles. Els
relats es poden presentar a l'oficina
de català, ubicada al casal de cultura
de Montornès. 

El nou premi està dotat amb 300
euros per al guanyador i un accèssit
de 100 euros. A banda d'això, tots els
participants rebran un lot de llibres de
regal. El lliurament de premis es farà
en un festival literari en el marc de les
Festes de Sant Sadurní.

Correfoc amb la colla de Drac i Diables




