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El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat ha
comunicat a l'Ajuntament que la pro-
posta municipal de creació d'una estació
de tren de rodalies ha estat inclosa en un

pla de transport de rodalies que prepara
el govern autonòmic. Per primera
vegada la demanda de Montornès
s'ha integrat formalment en un pro-
jecte ferroviari. 

La proposta d’estació de tren
de Montornès Nord, inclosa

en un pla de rodalies

Més informació, pàg. 7

Millores al servei de bus als
polígons industrials       Pàg. 6

Viu

Prioritat per als vianants a la
zona de l’Av. Llibertat    Pàg. 9

Recepció a la karateca
Elisabeth Gordón Pàg. 10

Creació d’un consultori
d’atenció comunitària Pàg. 11

La regidoria de Festes de
l’Ajuntament ha programat
activitats fins al 3 de desem-
bre, que inclouen els actes
previstos per a la celebració
de Santa Cecília, patrona de la
música, i de Sant Sadurní,
patró de Montornès.

Enguany, durant la Festa
Major d’hivern es lliurarà la III
Beca Montornès de Recerca
Històrica.

Més informació, pàg. 15

Sant Sadurní 2006
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Desembre 2006
Balcells,
1, 2, 3, 11, 12, 19, 21, 29, 30, 31
Trepat,
4, 5, 13, 14, 22, 23, 24
Yañez,
6, 7, 15, 16, 17, 25, 27
Moreno,
8, 9, 10, 18, 20, 26, 28

Moreno Av. de l’Onze de Setembre, 38 Tel. 93 544 41 80
Balcells C. Federico García Lorca, 4 Tel. 93 568 08 99
Trepat Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48
Yàñez C. del Riu Mogent, 7 Tel. 93 568 09 47

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Novembre 2006
Yañez, 
1, 8, 9, 17, 18, 19, 27, 29      
Moreno,
2, 10, 11, 12, 20, 22, 28, 30
Balcells,
3, 4, 5, 13, 14, 21, 23
Trepat,
6, 7, 15, 16, 24, 25, 26

Ajuntament
Av. Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70 / Fax 93 568 27 62
ajuntament@montornes.org
De dilluns a divendres, de 9 a 14h
Dissabtes, de 10 a 13h

Casal de Cultura
Av. Riu Mogent, 2
Tel. 93 572 17 19 / Fax 93 568 11 49
casalcultura@montornes.org
De dilluns a divendres, de 15 a 21h
Dijous, de 9.30 a 12h

Centre d'Iniciatives Juvenils i
Culturals (CIJC)
C. Llibertat, 10
Tel. 93 572 39 39 
cijc@montornes.org
De dilluns a divendres, de 15 a 21h
Dijous, de 9.30 a 12h 

Complex Esportiu Municipal
Montornès
Gran Vial, 3
Tel. 93 568 69 07
direccio@cemmontornes.com
De dilluns a divendres de 7 a 23h
Dissabtes de 8 a 21h.
Diumenges de 9 a 14.30h

Casal dels Avis Montornès Centre
C. Major, 2
Tel. 93 568 00 95
De dilluns a diumenge de 9 a 13.30h i
de 15 a 20.30h 

Casal dels Avis Montornès Nord
C. Hnas. Virgen Niña, 4-6
Tel. 93 568 11 89
De dilluns a diumenge de 9 a 13.30h i
de 15 a 20.30h

Galeria Municipal Can Xerracan
Pl. dels Països Catalans, 1
Tel. 93 568 17 19 / Fax 93 568 11 49
casalcultura@montornes.org
Horari de visites a les exposicions
De dimarts a divendres, de 18.30 a
20.30h.
Dissabtes, d'11.30 a 13.30h i de 18.30
a 20.30h
Diumenges d'11.30 a 13.30h

Ràdio Montornès 91.2 FM
Pl. Països Catalans, 1 
Tel. 93 568 20 00 / 93 568 20 62
radiomontornes@montornes.org

Biblioteca Montornès
C. Can Parera, 34
Tel. 93 568 65 30
b.montornes@diba.cat
Dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Dijous, de 9.30 a 13h
Dissabtes, de 10 a 13h 

Oficina consumidor rehabilitació habitatges
Al CIJC, el 1r i 3r dijous de mes, de 16 a 19h
A l'Ajuntament, 2n dijous de mes, de 10 a 13h
CIJC Tel. 93 572 39 39

Oficina de Català
Av. Riu Mogent, 2
Tel. 93 572 17 19 / Fax 93 568 11 49
montornes@cpnl.cat
Fins el 15 de juny
Dimarts, dijous i divendres de 12 a 15h
Dilluns i divendres de 12 a 19h

Punt Jove (Punt d'Informació Juvenil)
Av. Riu Mogent, 2
Tel. 93 572 17 19 / Fax 93 568 11 49
puntjove@montornes.org
Dilluns de 17 a 20 h, al CIJC.
De dimarts a divendres de 17 a 20h, al Casal de
Cultura

Cementiri
C. Galícia s/n
Tel. 93 572 11 70
ajuntament@montornes.org
Horari d'obertura
Estiu de 8 a 21.30h
Hivern de 9 a 18h

Recollida de mobles i estris vells
Tel. 93 572 11 70
Sol·licitud per telèfon del servei de dilluns
a divendres, de 8 a 15h

Deixalleria
Av. Mogent - Can Masferrer
Tel. 93 568 48 00
cresidusvo@cresidusvo.com
serveisambientals@savosa.com
Dimarts a divendres de 10 a 13 i de 16 a 19h
Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 19h
Diumenges de 10 a 14h

Escola Bressol El Lledoner
C. Vallès, s/n
Tel. 93 568 61 86
rlacarce@xtec.cat
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 12h
Dimarts i dijous, de 15 a 17h

CEIP Can Parera
C. Can Parera, 140
Tel. 93 568 24 72 / Fax 93 568 24 72
ceipcanparera@centres.xtec.es
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13h

CEIP Marinada
C. Llibertat s/n
Tel. 93 568 06 49 / Fax 93 572 22 07
ceipmarinada@centres.xtec.es
De dilluns a divendres, de 15 a 17h

CEIP Mogent
C. Sant Isidre, 13
Tel. 93 568 20 35 / Fax 93 568 20 35
a8059792@centres.xtec.es
De dilluns a divendres, de 9 a 13h

CEIP Sant Sadurní
Pl. de la Font, 5
Tel. 93 568 60 74 / Fax 93 568 22 56
a8022057@centres.xtec.es
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30h

IES Vinyes Velles
Av. Barcelona, 2
Tel. 93 568 60 79 / Fax 93 568 68 73
98042093@centres.xtec.es
Dimecres i divendres, de 7.30 a 15h

IES Montornès
C. Josep Tarradelles, 1
Tel. 93 568 65 68

Pla de Transició al Treball (PTT)
Av. Icària, 7-9
Tel. 93 572 14 10 / Fax 93 568 60 24
a8960099@serveis.xtec.es
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Aula de Formació d'Adults
C. Llibertat, s/n (CEIP Marinada)
Tel. 93 572 22 92 / Fax 93 572 22 92
A8062523@centres.xtec.es
De dilluns a divendres, a la tarda

Escoles Municipals de Música,
Dansa i Aula de Teatre
C. Can Parera, 36
Tel. 93 568 63 67 / Fax 93 568 60 87
emusica@montornes.og
De dilluns a divendres de 17 a 21.30h

Telèfons i adreces d’interès
Centre d'Assistència Primària
Montornès (CAP)
C. Can Parera, 7
Tel. 93 572 03 03
De dilluns a divendres, de 8 a
13h i de 15 a 20h
Atenció continuada d'un metge i
una infermera 24 hores

Urgències mèdiques 
Tel. 061

Hospital Asil de Granollers
Consultes externes 
Tel. 93 842 50 00
Urgències
Tel. 93 842 5031 

CAP Vallès (Institut de la
Seguretat Social)
C. Museu, 19 (Granollers)
Tel. 93 870 18 42

Policia Local
Av. Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 10 / Fax 93 572 14 74
policialocal@montornes.org

Mossos d'Esquadra
C. Hnas. Virgen Niña, 2
Tel. 088

Comissaria Policia Nacional
(Granollers)
C. Isabel de Villena, 30
Tel. 93 861 48 50

Policia Nacional (Granollers)
C. Isabel de Villena, 30
Tel. 93 861 48 63 (DNI)
Tel. 93 861 48 64 (Passaport)
De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Guardia Civil (Mollet del Vallès)
C. Can Pantiquet, 85-87 
Tel. 93 570 55 59

Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Montornès del
Vallès
Av. Icària, 7-9 (Masia del Molí)
Tel./Fax 93 572 14 22
protecciocivilmontornes@tutopia.com
Web: www.pcmv.tk

Jutjat de Pau de Montornès
Av. Llibertat, 2 
Tel. 93 568 37 03
De dilluns a divendres, de 9 a 14h



EDITORIAL

Hem de reciclar bé per pagar menys

L'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals per a l'any 2007, i
per quart any consecutiu els impostos, taxes i preus públics tin-
dran un augment del 3% per sota de l’IPC previst. Aquest va ser
un compromís de legislatura de l'actual govern municipal per rea-
litzar totes les obres municipals sense augmentar els impostos, i
ho hem aconseguit!

Només hi ha una dada preocupant en les ordenances fiscals per al
proper any, i és l'increment de gairebé un 12% en la recollida
d'escombraries, pujada motivada per l'imperatiu legal de cobrar el
cost del servei i del tractament dels residus municipals.

Aquesta pujada no es produeix únicament al nostre municipi, i és
que no reciclar correctament té una repercussió econòmica per a
la butxaca de tots els ciutadans. Malauradament, hem detectat que
més d'un 50% dels residus abocats als contenidors de rebuig es
podrien reciclar. Ens hem de fer una pregunta: reciclem?

Des de l'Ajuntament de Montornès, conjuntament amb el Consorci
per a la Gestió dels Residus i el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya farem més campanyes informatives
sobre la necessitat de reciclar bé, però el que no pot ser és que
per uns pocs que no reciclen, la resta de ciutadans hagin de pagar
més. Esperem no haver de fer servir com sempre la facultat san-
cionadora per fer entendre a la gent que hem de reciclar bé per
pagar menys. Reciclar bé és cosa de tots.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Segons el calendari del Pla Tècnic d’Implan-
tació de la TDT, el senyal no es veurà correcta-
ment al territori fins a final de 2008.

Després de les darreres reclamacions realitza-
des a la Generalitat sobre aquesta qüestió,
l'Ajuntament ha rebut una comunicació en què
l'ens autonòmic indica que la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió té la intenció de
posar en marxa els centres emissors de televi-
sió digital a Vallromanes i a Montornès durant
el primer trimestre de l'any vinent. 

En aquests moments Montornès rep en un
18% del municipi les emissions digitals de
Televisió de Catalunya procedents de Collse-
rola.

El municipi quedarà cobert en un 45,5% pel
mateix centre emissor de Montornès i en un
35,5% pel centre emissor de Vallromanes, d'a-
cord amb les dades de simulació facilitades
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat de Cata-
lunya.

Això suposarà la rebuda del senyal dels canals
públics que depenen de la Generalitat. Des de
l'ens autonòmic s'està intentant que el desple-
gament de la resta d'operadors estatals estigui
alineat amb el de la CCRT.

La millora de les infraestructures de telecomu-
nicacions és un dels aspectes inclosos al Pla
director de la Societat de la informació i del
coneixement que Montornès, Montmeló,
Vilanova i Vallromanes van acordar elaborar,
de forma conjunta, fa uns mesos.

Després de la diagnosi realitzada al municipi,
el projecte es troba ja en la fase de debat per
part de les comissions de treball del projecte.

La Televisió Digital
Terrestre a Montornès

L'Ajuntament ha posat en marxa un seguit
d'accions amb la finalitat que Montornès
pugui rebre el senyal de televisió digital
terrestre a final del proper any 2007



GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Gràcies Montornès!!!
El PSC ha guanyat les eleccions autonòmiques a Montornès gràcies a la confiança dipositada per
1619 electors enfront els 1206 vots de CiU i els 683 vots d'ICV-EUiA en una jornada electoral
sense incidències però amb la participació més baixa de tota la comarca (un 48,5%).

Des del Grup Municipal Socialista volem felicitar CiU, ja que ha guanyat a Catalunya, tot i que no
ha superat els resultats obtinguts per les forces progressistes que han pactat un govern social
que beneficiarà els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Montornès .

Molts dels projectes que s'han fet realitat en aquesta legislatura han estat possibles gràcies a la
bona sintonia amb la Generalitat de Catalunya després de 23 anys de governs de CiU. El Complex
Esportiu Municipal; la nova escola bressol; les millores a Montornès Nord; el reforçament de ser-
veis socials; el col·lector de l’avinguda Llibertat; les obres d'entrada al municipi per l'avinguda
Barcelona; el dipòsit d'aigua de les Tres Creus; la urbanització del Torrent de Vinyes Velles, l'am-
pliació de l'Escola de Música; més zones verdes; l’eliminació de barreres arquitectòniques, el
condicionament del cementiri, la reparació de voreres, el soterrament de línies de telefonia, elec-
tricitat, etc., fan que el nostre Montornès canviï i guanyi cada dia en qualitat de vida.

El pacte progressista amb el president socialista Montilla al capdavant garanteix que els projec-
tes municipals necessaris per a Montornès es podran executar: habitatges de protecció oficial, el
nou Casal d’Avis, la nova escola Mogent, el nou Institut de Montornès, el soterrament de les línies
d'alta tensió, un nou centre sociosanitari, el baixador de Montornès Nord o l’ampliació de serveis
al centre de salut municipal seran realitat gràcies a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de
Montornès del Vallès.

Des del grup municipal socialista estem treballant per fer realitat aquests reptes de futur. Volem
comptar amb la teva confiança per aconseguir entre tots avançar en qualitat de vida i fer que
Montornès millori dia rere dia.

Govern d’esquerres... també a Montornès
Quan es publiqui aquest article ja es coneixeran més detalls sobre la formació del nou govern de
la Generalitat. Ara, però, ja podem celebrar que tornarà a haver-hi govern d'esquerres a Catalunya.
La nostra coalició d'ICV-EUiA ha obtingut uns magnífics resultats, i som l’única força que ha pujat.
També a Montornès, on ens hem situat com a tercers en unes autonòmiques. Volem agrair des
d'aquí el suport que hem rebut i transmetre el missatge que no decebrem a ningú. Creiem que
hem complert els principals objectius que ens havíem proposat i tornarà a haver-hi polítiques de
justícia social, sostenibilitat i participació al Govern de Catalunya. Hem tornat a derrotar la dreta
de CiU i PP.

Pensem que aquesta victòria novament de les esquerres demostra que una majoria de votants
dóna suport al canvi que es va iniciar a Catalunya fa tres anys i que vol que continuï per consoli-
dar i ampliar les millores iniciades: en salut i educació, política d'habitatge, actuacions medioam-
bientals, participació, etc. Caldrà, a més, desplegar el nou Estatut en un sentit d'esquerres, sobre-
tot el capítol de drets i deures, noves competències i millor finançament.

Ara, però, cal fixar l'atenció novament a Montornès. Abans de la campanya, el nostre grup haví-
em denunciat la improvisació de l'actuació municipal en temes com: la Festa Major, la posada en
marxa del nou institut i, com no, les obres. Sí, les OBRES. Aquests són només alguns exemples
de la incapacitat i la manca de voluntat de l'actual equip de Govern d'atendre adequadament les
persones del poble, les seves demandes, i de resoldre els seus problemes. Aquest alcalde no es
preocupa de la gent. L'acord PSC-CiU (sí, sí... a Montornès governa CiU) no posa per endavant
les persones, ni ho farà mai. No són la seva prioritat.

ICV-EUiA estem convençuts que a Montornès cal un canvi, i per això treballem. Recordeu que al
maig de 2007 hi ha eleccions municipals i tindrem una altra oportunitat per aconseguir que les
persones siguin el més important. Depèn de vosaltres. A Catalunya ho hem tornat a aconseguir.
ARA TOCA CANVI A MONTORNÈS. 
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Sempre ens quedarà Catalunya 
Catalunya durant el pas dels segles ha patit tot tipus d'incursions. Vam patir des de Felip V fins a
Franco, i, des de fa tres anys, patim un nefast govern al qual importen més les seves poltrones
que no pas ajudar els ciutadans de Catalunya: El Tripartit. I ara tindrem de nou aquest govern, ano-
menat també Dragon Khan.

No ha estat prou que CiU torni a guanyar per vuitena vegada consecutiva, no ha resultat prou que
CiU hagi guanyat a Barcelona,Tarragona, Lleida i Girona, no ha estat prou que CiU hagi guanyat a
38 de les 41 comarques que conformen el nostre país, no ha estat prou que CiU hagi aconseguit
guanyar a 832 municipis d'un total de 946 que conformen Catalunya. Qui deia que no el farien de
nou? Qui creia que no s'atrevirien a reeditar-lo? Doncs el tornem a tenir, el Desgovern Tristpartit
d'Esquerdes, un error de govern que no ens mereixem.

L'Artur Mas i Convergència i Unió, malgrat haver guanyat les eleccions, i tot i que les forces del
Tripartit que han tornat a perdre ens releguin a l'oposició, estem més encoratjats que mai perquè
ens deixem el cor i l'ànima per defensar allò que més estimem, que és Montornès, Catalunya i,
sobretot, els nostres veïns i veïnes, la nostra gent, perquè us estimem.

Quan tens una forta convicció amb el que fas, i a més tens molt present que allò que estàs fent
no és una cosa que sols és per a tu, i t'adones que trascendeix a petita o gran escala, i a més
d'això estimes profundament allò que fas, les coses surten naturalment, surten les paraules, els
gestos, aquella mirada enlluernadora, etc. Saps que no enganyes a ningú, perquè amb la teva forta
vocació de servei ajudes els altres. Això és Convergència i Unió, una força on, abans de ser sim-
ples polítics, els seus membres són persones.

Tenim més de 1206 raons per continuar avançant en la nostra ferma feina com a ciutadans de
Montornès i de Catalunya, perquè dia rere dia el nostre poble i el nostre país puguin resultar cada
dia millor, i poder recuperar l'estat del benestar que Montornès i Catalunya necessiten. Perquè per
a nosaltres: Sempre ens quedarà Catalunya.

Nuevas Generaciones del PP
en Montornès del Vallés
Aunque a día de hoy la presencia del Partido Popular en el ayuntamiento no es la mayoritaria,
tenemos plena confianza en nuestras posibilidades futuras ya que, en los últimos años, hemos
llevado a cabo una incesante actividad política y nuestra apuesta por el futuro y el bienestar de
los ciudadanos de Montornés es más que evidente. Es por ello, que desde hace algún tiempo,
Montornés ya cuenta con la presencia de Nuevas Generaciones, que como todos sabemos es la
facción del Partido Popular dedicada únicamente a los jóvenes para que éstos puedan ser partí-
cipes activos de la política.

Durante algún tiempo, Cristina Tarrés, responsable del partido y candidata a la alcaldía, ha esta-
do en contacto con el responsable de Nuevas Generaciones, Ahid Chenno, con el fin de poner
sobre la mesa las grandes inquietudes y preocupaciones de los jóvenes de Montornés. Y es con
la mente puesta en el futuro que el Partido Popular hace una apuesta por el futuro de Montornés
del Vallés, es decir, los jóvenes.

Desde Nuevas Generaciones queremos dejar claro que cualquier joven podrá ponerse en contac-
to directo con nosotros siempre que quiera para exponer cualquier problema, duda, etc. ya que
tenemos el objetivo de conseguir implicar a todos los jóvenes de Montornés que puedan sentir-
se indiferentes a las cuestiones políticas que, al fin y al cabo, es donde se deciden cuestiones y
problemas que nos incumben a todos, en la política, y es por ello que no deben dejarnos indife-
rentes en ningún caso.

Si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la siguiente dirección:
nnggmontornesdelvalles@hotmail.com.

Aprofitem per a desitjar-los BON NADAL I FELIÇ  2007!
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FETS VIUS

Abans de l'acabament d'aquest any,
els Ajuntaments de Montornès,
Montmeló i Parets del Vallès tindran
perfilades les millores que s'hauran
d'implantar, durant l'any 2007, en el
servei de la línia de bus que enllaça els
polígons industrials dels tres munici-
pis.

Dues de les millores del servei que es
preparen per al proper any afectaran
el recorregut del bus pel terme muni-
cipal de Montornès. La primera pro-
posa la connexió de la línia amb el
polígon industrial de Can Parellada, i,
la segona, l'ampliació del servei al
nucli urbà de Montornès Centre.

33.659 usuaris, el primer any
El servei de bus a les zones industrials
ha registrat 33.659 viatgers durant el
primer any en funcionament. Els
municipis esperen que l'any 2007 el
nombre d'usuaris s'incrementi un
10%.

Els ajuntaments de Montornès,
Montmeló i Parets del Vallès es van
entrevistar al mes d'octubre amb
representants de la Secretaria per a la
Mobilitat de la Generalitat. De forma
conjunta, el tres pobles van plantejar
la necessitat d'iniciar el servei abans
de les sis del matí per afavorir els tre-
balladors que comencen la jornada

laboral a aquesta hora. Els municipis
també van posar de manifest la neces-
sitat d’incorporar dos vehicles més en
la línia.

Inclusió dels polígons de
Montornès que van quedar
exclosos
En el cas de Montornès, la reunió va
servir perquè es tingui en compte la
incorporació al recorregut dels sec-
tors industrials del terme municipal
que van quedar exclosos quan es va
posar en marxa el projecte.

L’objectiu del servei de bus és benefi-
ciar els treballadors i les empreses
dels polígons industrials dels tres
municipis, però també descongestio-
nar la xarxa viària, evitar l'ús abusiu
del vehicle privat i contribuir a la
reducció d'accidents de trànsit, així
com també a la reducció de la conta-
minació acústica i atmosfèrica.

Aquesta línia específica per a zones
industrials és la primera que s'implan-
ta a la comarca i està inclosa en el sis-
tema de tarifa integrada de l'Autoritat
del Transport Metropolità (ATM)

Millores al servei de bus dels polígons industrials

Els ajuntaments de Montor-
nès, Montmeló i Parets del
Vallès es van entrevistar al
mes d'octubre amb represen-

tants de la Secretaria per a la
Mobilitat de la Generalitat. A
la trobada, els municipis van
demanar més implicació del

govern autonòmic per millorar
i consolidar el projecte i més
ajut per finançar la línia de
bus

Parada de bus al vial Mogent

Futura ubicació d’una nova parada de bus a l’avinguda de la Llibertat
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Per primera vegada la demanda de
Montornès d'ubicar una estació de
tren al municipi s'ha integrat formal-
ment en un projecte ferroviari. 

La Generalitat ha comunicat per escrit
a l'Ajuntament que la proposta muni-
cipal de creació d'una estació de tren
a Montornès ha estat inclosa en un pla
de transport de rodalies que prepara el
govern autonòmic.

La històrica reivindicació del municipi,
plantejada ja en els anys 60 del segle
XX, mai havia obtingut el vistiplau
del Ministeri de Foment perquè es
considerava que no hi havia prou
distància entre el baixador proposat i
l'actual estació de rodalies de
Montmeló.

A final de gener, la Secretaria de
Mobilitat de la Generalitat es va com-
prometre a estudiar el projecte en el
moment que fos responsable de la
línia Sant Vicenç/Vilanova-Maçanet.

Així les coses, l'endemà del referèn-
dum sobre la reforma de l'Estatut, el

Consistori va sol·licitar al president.
Pasqual Maragall, l'inici dels procedi-
ments corresponents per a la creació
d'una estació a Montornès Nord. En la
sol·licitud municipal es feia esment de
l'article 140 del nou Estatut que dota

la Generalitat de competències en
matèria de xarxa ferroviària.

La proposta municipal 

La proposta de l'Ajuntament preveu la
creació d'una estació amb un zona
d'aparcament per a 400 vehicles entre
els polígons industrials de Can
Parellada i el Raiguer, en uns terrenys
municipals situats entre els carrers del
Vallès, d'Antonio Machado i de les
Tres Creus.

A les diverses entrevistes celebrades
el darrer any d’una banda amb repre-
sentants del Ministeri de Foment i de
l’altra amb la Secretaria General de
Mobilitat, Montornès ha defensat que
l'estació posaria el servei de tren a l'a-
bast d'uns 5.000 treballadors dels
polígons del municipi i també d'altres
zones industrials de les rodalies. 

A més, l’estació de Montornès Nord
permetria situar una parada a uns 400
metres dels 4.500 habitants de
Montornès Nord i a un quilòmetre i
mig del centre urbà.

La proposta de l’estació de tren a Montornès Nord ha estat
inclosa, per primera vegada, en un pla de rodalies

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament que la
proposta municipal de creació d'una estació de tren al poble ha estat inclosa en un pla de transport de roda-
lies que prepara el govern autonòmic

La proposta de l'Ajuntament preveu la creació d'una estació amb un zona d'aparcament per a 400 vehicles 

Línia de rodalies de Renfe a Montornès 

Terrenys proposats als carrers del Vallès i d’Antonio Machado



La plaça nova tindrà accés des del
carrer dels Castanyers i des de l’apar-
cament de l’Ajuntament. A l’espai, que
té una superfície de 738,95 m2, s’ins-
tal·laran jocs infantils amb terra de
cautxú i una zona verda. La Brigada
Municipal d'Obres és l'encarregada
dels treballs d'urbanització.

L'inici de les obres es fa després de la
desinstal·lació de l'estructura i els
mòduls de telefonia mòbil de Telefò-
nica, situada al sostre de l'edifici que
la companyia té al número 4 de l'avin-
guda de la Llibertat.

L'empresa Telefònica va retirar la ins-
tal·lació de telefonia mòbil el passat
18 d'octubre.  Amb el desmuntatge de

l'antena, la companyia ha acabat els
procediments legals que permeten el
compliment d'una part del conveni
que l'Ajuntament i l'empresa van sig-
nar l'any 2003. 

El document recollia la retirada de
l'antena de l'avinguda de la Llibertat,
un cop Telefònica hagués ubicat dues
antenes en zones allunyades del nucli
urbà.

Després d'una altra negociació de ter-
minis, l'empresa va desmantellar l'es-
tructura de l'avinguda de la Llibertat,
amb la instal·lació prèvia d’una sola
antena a la part més alta del cementi-
ri municipal que permetrà millorar la
recepció del senyal al municipi.
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Les places de Lluís Companys i de l'Autonomia han estat
objecte de diverses obres de condicionament. En el cas de
la plaça de Lluís Companys, la Brigada Municipal d'Obres
ha fet treballs de pavimentació, col·locarà un terra de caut-
xú sintètic i instal·larà bancs nous. A la plaça de
l'Autonomia continuen les feines d'arranjament per a la
instal·lació de jocs infantils amb un terra de cautxú sintètic,
la remodelació de la zona enjardinada, la ubicació de bancs
i papereres, i la construcció de rampes per facilitar l'accés
a les àrees que tenen desnivell.

La plaça del Primer de Maig es condicionrà properament.
A més de millorar l'enllumenat públic, la Brigada Municipal
d'Obres adequarà la zona verda i la pavimentació, i
instal·larà jocs infantils, bancs i papereres noves. L’espai
també tindrà places d'estacionament per a bicicletes.

Espai per a la plaça nova al carrer dels Castanyers

Urbanització d'una plaça nova al carrer dels Castanyers
Després de la retirada de l'antena de telefonia mòbil a l'avinguda de la Llibertat, l’Ajuntament crearà una
plaça a l'espai públic situat al darrera de l'edifici de Telefònica

Adequació de diverses places de Montornès Nord

Obres a la plaça de l’Autonomia
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Iniciades les obres al segon tram del torrent de Vinyes Velles

Tram del torrent de Vinyes Velles, des de l’avinguda de Barcelona 

Obres d’urbanització i accessibilitat

El trànsit de vehicles i el passos de vianants a la cruïlla entre la rambla de Sant Sadurní i les avingudes de la
Llibertat i de l'Onze de Setembre quedarà regulat definitivament les properes setmanes

A final d'aquest mes de novembre
quedarà encarat el traçat de l'avinguda
de la Llibertat amb la rambla de Sant
Sadurní, i en la intersecció d'aquestes
dues vies amb l'avinguda de l'Onze de
Setembre s'instal·laran, de forma defi-
nitiva, els semàfors que regularan la
circulació de vehicles i el passos de
vianants. El sistema donarà prioritat al
vianant i a la circulació de sortida del
municipi.

Les incidències en el trànsit rodat ten-
diran a disminuir quan l'avinguda
d'Ernest Lluch s'obri finalment al tràn-
sit.

L'empresa Pasquina SA també és l'en-
carregada de la urbanització de la
plaça de la Joventut que recuperarà
els jocs infantils i la parada de la línia
de bus. A l’altra banda del carrer,  a
l'entrada de l'edifici consistorial, hi

haurà una zona arbrada que es per-
llongarà per tota l'avinguda de la
Llibertat.

Les millores urbanístiques també
afecten el carrer de Montseny i la ram-

bla de Sant Sadurní. En aquesta via es
remodelarà la parada de taxis i es cre-
arà un illot que permetrà la incorpora-
ció dels vehicles procedents del carrer
del Molí.

Després de finalitzar les
obres de remodelació del
col·lector del torrent de Can
Torrents i la seva connexió
amb el de la rambla de Sant
Sadurní i amb la xarxa de
clavegueram secundària,
l'empresa adjudicatària
Pasquina SA ha iniciat els
treballs d'urbanització de la
zona

Des de fa unes setmanes, les promo-
tores d'habitatges de la unitat d'ac-
tuació número 6 Manso Calders por-
ten a terme les obres per a la urbanit-
zació del segon tram del torrent com-
prés entre l'av. de Barcelona i la
d'Ernest Lluch. Des d'aquest punt, el
nou passeig connectarà amb les avin-
gudes de Can Vilaró i de la Llibertat.

L'actuació inclou la creació d'un pas-
seig amb zona arbrada al qual només
podran accedir vianants i bicicletes. A
aquest nou camí s'arribarà des de l'av.
de Barcelona o des del primer tram del
torrent passant per sota del pont. 

El projecte s'adapta a la zona arbrada
existent i preveu la combinació de
paviments i la instal·lació de mobiliari
urbà.

R
am

bla
de

S
ant

S
adurní

Av. de l’Onze de Setembre
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de

la
Llibertat

C. Montseny

Parada
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de bus

Zona
d’aparcaments
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Futura adjudicació dels treballs de
construcció de les grades de futbol - 7

Recepció municipal a la karateka Elisabeth Gordón

Elisabeth Gordón Rodríguez es va pro-
clamar el 22 d'octubre a Hannover
(Alemanya) campiona júnior en la
Copa del món de confederacions. 

La karateka, que pertany al Club Karate
Montornès, va competir en l'especiali-
tat de kata a títol individual en repre-

sentació de la Federació Catalana
d'Arts Marcials i també va obtenir el
subcampionat del món per equips
júnior en la modalitat kumite.

En el decurs de la recepció institucio-
nal, Elisabeth Gordón Rodríguez va
signar en el llibre d'honor de

l'Ajuntament i va rebre, de mans de
l'alcalde, Daniel Cortés, i del regidor
d'Esports, Francisco Calvillo, un ram
de flors i una placa de reconeixement
al seu èxit esportiu.

Companys del Club Karate Montornès,
familiars i amics de l'esportista van
assistir a la recepció.

Al voltant d'un centenar de persones van assistir el 26 d'octubre a l'acte institucional de rebuda a l'esportista
montornesenca Elisabeth Gordón Rodríguez, campiona del món júnior de karate en l’especialitat kata

Recepció institucional a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

La primera quinzena del mes de
desembre, el consistori adjudicarà les
obres del projecte de construcció
d'una grada coberta i d'un magatzem
de material esportiu al camp de futbol
7 de la Zona Esportiva Municipal. El
pressupost inicial dels treballs és de
72.482,13 euros.

Les noves grades i el magatzem ocu-
paran una superfície de 100 m2.

El projecte preveu una grada  formada
per quatre alçades, amb un centenar
de seients i un accés posterior. El
magatzem tindrà una superfície de
75,50 m2.

Ordenances
fiscals

El Ple de l'Ajuntament de Montornès
va aprovar en la sessió del 2 de
novembre la modificació de les orde-
nances fiscals que entraran en vigor el
proper 1 de gener de 2007. 

Els impostos, taxes i preus públics
tindran en termes generals un incre-
ment del 3%, situant-se per sota de
l'IPC previst. 

La taxa que experimentarà un incre-
ment superior és la de recollida d'es-
combraries que augmentarà un 11,85
per cent. L'import d'aquesta taxa ve
condicionat pel cost que suposa el
tractament de residus atès que la
recaptació ha de cobrir totalment el
preu del servei. El fet de no dipositar
els residus domèstics al contenidor
corresponent té conseqüències eco-
nòmiques, ja que s'incrementa el cost
de tractament i l'eliminació de les
escombraries.

En relació a altres tributs, l'impost
sobre béns immobles, l'IBI, i l'impost
sobre els vehicles de tracció mecànica
s'apujaran el 3 per cent líneal.
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Sol·licitud d'ajut per a un consultori local
d'atenció comunitària a Montornès Nord

La Junta de Govern Local, reunida en
sessió ordinària el 19 d'octubre, va
acordar la sol·licitud d'ajut per part de
l'Ajuntament al govern autonòmic per
adequar un local situat al barri de
Montornès Nord i destinar-lo a la cre-
ació d'un consultori local d'atenció
comunitària que dependrà del Centre
d'Atenció Primària.

El centre nou, que s'ubicarà al núme-
ro 16 del carrer de Federico García
Lorca, quedarà enllestit durant l'any
2007. El consultori comptarà amb un
servei d'infermeria que s'encarregarà
de controlar la medicació dels malalts
crònics, de les vacunacions i de pro-
moure estils de vida saludable, espe-
cialment entre la població del barri.

El nou servei és fruit dels contactes
que l'Ajuntament va mantenir durant
els mesos de juliol i octubre d'en-

guany amb el Servei Català de la Salut,
que va mostrar ple suport a la creació
del consultori local, amb el qual es
pretén descongestionar els actuals
serveis mèdics i apropar a la població

de Montornès Nord els serveis d'infer-
meria més utilitzats.

El consultori d'atenció comunitària és
un primer pas en la millora i ampliació
dels serveis sociosanitaris del munici-
pi, ja que l'Ajuntament té la intenció de
construir un equipament medicoassis-
tencial en uns terrenys municipals
ubicats al costat de l'edifici de l'escola
bressol municipal El Lledoner. La pro-
posta del consistori és que aquest
centre ofereixi dos serveis: un d'aten-
ció sanitària i un d'atenció específica a
la gent gran.

Per desenvolupar aquest projecte, la
Junta de Govern Local va ratificar, el
passat 28 de setembre, el conveni sig-
nat entre l'Ajuntament i l'empresa
Altax Promotora SL que recull la
col·laboració entre ambdues parts per
a la construcció d'un equipament a
Montornès Nord.

L'Ajuntament ha demanat al Departament de Salut de la Generalitat una subvenció per adequar un local
situat al barri de Montornès Nord i destinar-lo a la creació d'un consultori local d'atenció comunitària que
dependrà directament del Centre d'Atenció Primària

Un total de divuit persones grans participen en una edició
nova del taller de memòria. 

La iniciativa, organitzada per Serveis Socials i el Servei per
a la gent gran, té com a objectiu facilitar un seguit de tècni-
ques i exercicis per mantenir i millorar la memòria.

El taller, amb 10 sessions, és de segon nivell, però també hi
participen persones que no tenen cap experiència en aquest
tipus d'activitats. En aquesta darrera edició s'han incorpo-
rat a la metodologia de treball jocs i dibuixos.

La propera edició del taller de memòria es desenvoluparà al
Casal dels Avis de Montornès Nord.

Taller de memòria al Casal dels Avis de Montornès Centre

Ubicació prevista per al centre al carrer de Federico García Lorca

Terrenys proposats per a un equipament medicoassistencial al carrer Vallès 



Adhesió a la Xarxa
de Cultura i
Proximitat

Més de 17.000 visites al montornes.cat

La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Montornès va aprovar
a començament d'octubre l'adhesió
del municipi a la Xarxa de Cultura i
Proximitat de la Diputació de
Barcelona. 

Es tracta d'una plataforma que impul-
sa el Centre d'Estudis i Recursos
Culturals de l'ens provincial amb l'ob-
jectiu de promoure l'activitat cultural
de qualitat al territori.

Juntament amb l'adhesió, la Junta de
Govern Local va aprovar el protocol
que defineix i regula la Xarxa de
Cultura i Proximitat dels municipis de
la província de Barcelona per al perío-
de 2006-2008.

El web de Montornès ha rebut 17.322
visites des de la seva posada en
marxa a final del mes de juny.

El nombre més alt de visitants va
coincidir, al mes de setembre, amb la
celebració de la Festa Major.

Entre els apartats més visitats hi ha la
informació destacada en banners, a la
portada del web, així com també la

informació relacionada amb l'actuali-
tat del municipi, la normativa i tràmits
i serveis.

D'altra banda l'Ajuntament ha rebut
un centenar de missatges a través de
l'apartat "contactar" del web. Més de
la meitat són consultes i demandes
d'informació relacionades majoritària-
ment amb temes urbanístics.
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Continua el desenvolupament del Pla Director de la Societat de la
Informació i el Coneixement

Aquest mes de novembre continua el
procés de debat estratègic inclòs en el
projecte d'elaboració del Pla Director
de la Societat de la Informació i del
Coneixement per als municipis de
Montornès, Montmeló, Vilanova i
Vallromanes.

En el procés de debat, que es va iniciar
a la segona quinzena del mes d'octu-
bre, hi ha obertes quatre comissions
sectorials dedicades a l'educació i for-

mació, a l'empresa i la nova econo-
mia, a l'administració i la xarxa ciuta-
dana, i a les infraestructures. Aquests
grups de treball estan formats per ciu-
tadans i membres d'entitats i organit-
zacions locals. Les sessions, tres per a
cada matèria, són guiades per un
expert.

L'objectiu de les comissions és elabo-
rar un pla d'acció en l'àmbit de les
noves tecnologies de la informació i la

comunicació, que té com a punt de
partida la diagnosi de l'actual situació
als quatre municipis implicats. 

Un cop finalitzat el procés de debat
estratègic, les propostes de les comis-
sions participatives s'incorporaran al
pla director que recollirà un conjunt de
polítiques que permetran a Montor-
nès, Montmeló, Vilanova i Vallroma-
nes assumir els reptes que suposa la
plena incorporació a la societat de la
informació i el coneixement.

Montornès ha acollit durant aquest
mes de novembre les sessions de la
comissió participativa sobre les infra-
estructures. En aquesta comissió sec-
torial s'ha analitzat la situació actual
del desplegament de les xarxes de
telecomunicacions.

El procés del debat estratègic té el
suport en línia de l'eina Consensus,
una plataforma tecnològica dissenya-
da per facilitar la informació i la parti-
cipació ciutadana a través d'Internet.
Al web de Consensus s'hi troben les
actes de les comissions i la resta de
documents relacionats amb el Pla
Director de la Societat de la Infor-
mació i el Coneixement.

Sessió de debat celebrada a l’Ajuntament de la comissió d’infraestructures



Del 19 de desembre al 14 de
gener, la regidoria de Cultura
engegarà un programa d'acti-
vitats amb l'objectiu de pro-
moure el patrimoni històric
local heretat de l'estada dels
romans al municipi (segles I i
II abans de crist)
La Galeria Municipal de Can Xerracan
acollirà el 19 de desembre el primer
acte del programa, que inclourà la pre-
sentació del cinquè fascicle de la
col·lecció Estimo Montornès, que es
titula Els romans i Montornès, i la
inauguració d'una exposició. 

La mostra permetrà observar algunes
de les troballes romanes obtingudes a
les prospeccions arqueològiques al
jaciment del Turó d'en Roïna - Can

Tacó, el Terminus Augustalis i diver-
sos elements de l'època. L'acte d'i-
nauguració de l'exposició es comple-
mentarà amb una conferència del doc-
tor Josep Guitart, director de l'Institut
Català d'Arqueologia Clàssica. 

El programa també proposarà altres
activitats com ara un taller de ceràmi-
ca i de cuina romana, un conta contes
sobre l'època i la presentació del
conte inèdit Mandió i els elefants
d'Annibal, escrit per a l'ocasió per
l'autor local, Xavier Beltran.

La cloenda del cicle serà una visita
guiada el dia 14 de gener al jaciment
del Turó d'en Roïna - Can Tacó, a càrrec
d'un arqueòleg de l'equip que ha portat
a terme les excavacions a la zona.
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L'empremta dels romans a Montornès en un cicle d'activitats

Resultats electorals a MontornèsLes dades de Montornès de les elec-
cions al Parlament de Catalunya
celebrades l’1 de novembre són les
següents:

Cens: 10.477
Vots emesos: 5.089
Vots vàlids: 5.067
% Participació: 48,57%

Vots                 %
PSC 1.619 31,95
CiU 1.206 23,80
ICV-EUiA 683 13,48
PP 677 13,36
ERC 434 8,57
C-Ciutadania 178 3,51
Altres 137 2,70
En blanc 133 2,62

Vista aèria del jaciment arqueològic de Can Tacó - Turó d’en Roïna

Terminus Augustalis, pedra de terme de
Montornès, esposada a Can Xerracan
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Les escoles municipals de música,
dansa i l'aula municipal de teatre cele-
braran per Sant Sadurní una jornada
de portes obertes amb l'objectiu que
tothom conegui les obres d'ampliació
que s'hi ha fet.

Des de la seva creació l'any 2001,
l'Escola Municipal de Música ha ocu-
pat la tercera planta de l'edifici de la
Biblioteca, al carrer de Can Parera.
L'any 2004, l'Escola Municipal de

Dansa i l'Aula Municipal de Teatre es
van incorporar a l'equipament, sota la
coordinació de la direcció de l'Escola
Municipal de Música.

La quarta planta de l'equipament ha
estat habilitada per acollir una sala
polivalent, una aula destinada a grups
instrumentals, dues cabines d'estudi,
la sala de professors, els vestidors, i,
més endavant, una aula multimèdia. 

La inversió és a l’entorn dels 220.000
euros, 120.000 dels quals han estat
subvencionats per la Diputació de
Barcelona.

L'escola Municipal de Música té
aquest curs al voltant de 200 alumnes.
Uns 80 segueixen les classes a
l'Escola Municipal de Dansa i 50 més
participen en les sessions de l'Aula
Municipal de Teatre.

5è Aniversari del CIJC

El Centre d'Iniciatives Juvenils i Culturals iniciarà durant la
Festa de Sant Sadurní, els actes de celebració del cinquè
aniversari de l’equipament.

Entre les activitats previstes hi ha una exposició resum de
la trajectòria del centre. També s'ha convocat un concurs
per escollir el logotip de l'Espai jove, que ocupa un lloc des-
tacat en la dinàmica del CIJC. 

El funcionament del centre es caracteritza per l'adaptació
de la programació a les demandes i propostes dels propis
usuaris. Al costat dels tallers d’idiomes i d’informàtica, es
treballen disciplines com ara el grafit, el còmic i el teatre
social, entre d’altres, amb l’objectiu d’aconseguir nous
espais d'expressió per a joves.

Jornada de portes obertes a les escoles municipals
de música, dansa i l’aula de teatre

Les obres d'ampliació han permès que, des d'aquest curs, l'Escola Municipal de Dansa hagi
traslladat les classes a les instal·lacions de l'edifici de Can Parera

10 anys de Punt Jove
El Punt Jove de Montornès prepara la celebració del desè
aniversari. Un dels primers actes programats és una expo-
sició sobre la història del Punt. 

El servei es va posar en marxa l'octubre de 1996, a través
d'un conveni entre l'Ajuntament i l'Oficina del Pla Jove de
la Diputació. El Punt Jove que va començar amb seu al
Casal de Cultura s’ha descentralitzat i actualment també
ofereix serveis al CIJC i a l’IES Vinyes Velles. 

A més de complir les funcions associades a un punt d’infor-
mació, el Punt Jove ha participat en l’elaboració del Pla Jove
Local i en la posada en marxa de propostes formatives.

Espai del Punt Jove al Casal de Cultura



La programació de les Festes de
Tardor de Montornès aplega les activi-
tats lúdiques i culturals que es porta-
ran a terme fins al proper 3 de desem-
bre.

Els actes organitzat per a la celebració
de Santa Cecília per part de l’Escola
Municipal de Música tenen el jazz com
a protagonista, amb la celebració de
tres concerts.

Les activitats de Sant Sadurní, d’altra
banda, inclouen enguany l'atorgament
de la III Beca de Recerca Històrica de
Montornès, dotada amb 6000 euros.
El lliurament de la beca es farà en el

decurs d'un sopar, el 29 de novembre.
El guanyador de la Beca disposarà
d'un màxim de 24 mesos per lliurar el
treball de recerca enllestit a
l'Ajuntament.

El programa de Sant Sadurní també
inclou elements tradicionals com els
premis del Concurs de Fotografia per
a aficionats, que enguany celebra el
vintè aniversari, el cercavila de Sant
Sadurní, amb els Gegants i el Drac i
Diables de Montornès, el correfoc, i la
paella popular organitzada per la Unió
de Botiguers. Com cada any també hi
ha activitats infantils, musicals i
esportives, organitzades per col·lec-
tius i entitats del municipi.

La darreres activitats de tardor es
faran el proper 3 de desembre amb
una bicicletada popular, una gimcana
escolar amb un circuit d'habilitats
amb bicicleta i la segona edició de les
8 hores de futbol 3x3 escolar.

Preparant el Nadal
El Parc de Nadal tornarà a Montornès
per tercer any consecutiu. Les activi-
tats de les festes nadalenques
començaran el 22 de desembre fent
cagar el Tió al Teatre Municipal. 

A partir del 26 (al matí) i fins al 30 de
desembre (en horari de tarda) el Parc
de Nadal oferirà jocs, activitats i ani-
mació per a infants i joves de fins a 16
anys al Pavelló Municipal d’Esports.

A banda d’això, entre el 2 i el 4 de
gener, un cop passat el Ball de Cap
d’Any que se celebrarà al pavelló, el
Teatre Municipal acollirà sessions de
cinema i teatre infantil, que es faran a
partir de les 18h

La cavalcada del 5 de gener posarà el
colofó a les festes amb la presència
dels reis mags a la plaça de Pau
Picasso.
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Festes de tardor: Sant Sadurní i Santa Cecília

Des de fa un parell d'anys, la proximitat de la celebració de Santa Cecília, patrona de la música, i
Sant Sadurní, patró de Montornès, ha propiciat l'elaboració d'un programa de festes de tardor que
combina les activitats de la Festa Major d'hivern amb les activitats organitzades per l'Escola
Municipal de Música

Montornès sobre paper

Les persones interessades a
obtenir de forma gratuïta un
exemplar dels llibres Petita
història de Montornès, Un
Mossèn a judici, Episodis
de Festa Major, i els fasci-
cles de la col·lecció Estimo
Montornès. Història, art i
Natura a Montornès del
Vallès, els poden sol·licitar
a les oficines municipals,
de dilluns a divendres de
9 a 14h




