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OFICINA DE CATALÀ

Millorem la nostra parla
El món actual demana massa sovint que les hores
s'expressin a la manera electrònica, és a dir les deu trenta,
les onze quaranta cinc, fins i tot ja sentim dir les disset
vint-i-dues. Això quan no s'utilitza la manera de dir les
hores en castellà.

Que la RENFE o als aeroports o als mitjans de comunica-
ció els sigui més útil aquesta manera de fer, no vol pas dir
que la gent desatenguem la forma tradicional de dir les
hores en català:
Les 13.15 hores és un quart de dues
Les 13.20 hores és un quart i cinc de dues
Les 13.25 hores és que falten cinc minuts per a dos
quarts de dues
Les 13.30 hores són dos quarts de dues
Les 13.35 hores són dos quarts i cinc de dues

Volem cridar l'atenció de l'arraconament d'aquesta mane-
ra de dir a favor d'altres maneres no genuïnes. En efecte,
no hi ha una altra llengua romànica que ho faci com ho
fem els catalans. No és motiu, doncs, de protegir aquesta
espècie única que són les hores en català?

Català a la carta:
Pastís de formatge amb panses
Tarta de queso con pasas
Gâteau au fromage et aux raisins secs
Cheese and raisin cake

L'Oficina de Català de Montornès del Vallès està duent a
terme una campanya als restaurants del municipi perquè
puguin oferir als seus clients, segons preveu la normativa
actual, la carta i els menús en català, sense perjudici
d'oferir-ho també en altres llengües.

Per facilitar-los la feina, anirem a visitar-los i se'ls oferirà
una adreça electrònica on poden consultar el nom de tots
els plats i traduir-los si cal. L'adreça és oberta a tothom
qui vulgui entrar en el món de la cuina. L'objectiu és que a
Catalunya puguem trobar en la nostra llengua les cartes i
els menús dels restaurants que encara no ho fan.

L'adreça és www.gencat.net/platsalacarta/

Recomanacions

Els restaurants de Montornès del Vallès ens
ofereixen la carta en català

El llibre Montornès del Vallès (1931-1945) De
la il·lusió democràtica al primer franquisme.
ARNAU GONZÀLEZ Publicacions de l'Abadia
de Montserrat

Els capítols de cada dijous a TV3, a tres quarts
de deu, sobre Caçadors de paraules. Una
forma amena d’entrar en aspectes curiosos de
la nostra llengua.

Oficina de Català de Montornès del Vallès Casal de Cultura - Av. Mogent, 2 08170 Montornès del Vallès
Telèfon: 93 572 17 19 Correu electrònic: montornes@cpnl.cat Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 13h A les tardes se us recolliran els encàrrecs.
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El nou CEIP Mogent ja és una realitat
Montornès del Vallès disposa des d’aquest mes d'un dels
millors centres educatius de tot Catalunya gràcies al treball
conjunt de la comunitat educativa.

El nou CEIP Mogent ha suposat una inversió de més de 4
milions d'euros finançada conjuntament per l'Ajuntament de
Montornès, que s'ha encarregat de cedir el terreny de més de
10.000 m2, i la Generalitat de Catalunya, que s'ha encarregat
de les despeses de construcció de l'escola.

Tot i que en principi la previsió era que P-3, P-4 i P-5 comen-
cessin el curs el mes de setembre de l'any passat, es va deci-
dir per raons de seguretat lliurar d’un cop tot el col·legi inclo-
ent primària, per evitar obres i nens al mateix recinte escolar.

Vull agrair a tots els qui han cregut en aquest projecte, espe-
cialment a la Direcció i a l'AMPA del centre, ja que tot i els
constants rumors de carrer interessats, han estat sempre a
l'altura de les circumstàncies.

Tot i que no és competència de l'Ajuntament, la comunitat
educativa treballa i ha de treballar per un ensenyament públic i
de qualitat, i en aquest sentit el futur educatiu passa per acon-
seguir un nou CEIP Montornès i una nova escola bressol
municipal.

No podem oblidar la reivindicació històrica d'aconseguir
mòduls de formació professional que donin resposta a les
necessitats educatives i d'inserció laboral dels nostres joves en
un territori que és un dels motors industrials de Catalunya, i
que a més necessita formació especialitzada.

Estic convençut que invertir en educació és invertir en futur, i
per això el nostre municipi apostarà per aconseguir els millors
equipaments i els millors serveis en favor de la qualitat educa-
tiva del nostre Montornès.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Mesures per a l’ús
racional i responsable  de
l’aigua 
Des del passat mes deb febrer, als municipis que
es proveeixen de la xarxa d'aigua del sistema Ter -
Llobregat, entre els quals hi ha Montornès, s'ha
activat la situació d'excepcionalitat del nivell II del
Decret de Sequera ordenat pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat. 

La situació d'excepcionalitat del nivell II, provoca-
da pels baixos nivells dels recursos hidràulics
d'abastament, se situa només a un grau d'alerta
per sota de l'estat d'emergència que afectaria, en
cas d'activació, el consum d'aigua potable.

L'excepcionalitat del nivell II obliga a adoptar
mesures més restrictives sobre l'ús de l'aigua per
fer front a la sequera i implica la prohibició
d'utilitzar l'aigua potable per a una altra cosa que
no sigui el consum domèstic, i la limitació del
subministrament urbà a 270 litres per habitant i
dia.

Davant les restriccions d'ús d'aigua, es prohibeix
l’ús d’aigua de la xarxa domèstica per al reg de
jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de
caràcter públic i privat, i de vials, carrers i voreres
públiques o privades. Tampoc es poden omplir
piscines, estanys i instal·lacions de caràcter lúdic i
no es pot destinar l'aigua a fonts per a consum
humà que no tinguin polsadors automàtics de tan-
cament, ni al rentat del cotxe amb mànega con-
nectada a la xarxa. 

Entre les mesures que ha portat a terme
l'Ajuntament de Montornès hi ha l'ús racional de
l'aigua no potable procedent de pous (aigües freà-
tiques) per a la neteja de carrers, contenidors de
residus, i per al reg dels arbres i arbustos dels jar-
dins públics. En aquest sentit, el Consistori no
descarta recuperar antigues captacions en desús
per al consum domèstic.

En relació a l'estalvi de l'aigua potable,
l'Ajuntament té previst el repartiment de reductors
de cabal per a les aixetes dels habitatges mit-
jançant un joc d'estalvi d'aigua 



Aquesta revista transmet una imatge del poble meravellosa. Aquí es fa de tot i tot es fa bé, no hi
manca de res i l'equip de govern és meravellós. I, per descomptat, nosaltres l'únic que fem és
distorsionar aquest plantejament idíl·lic. Volem deixar clar que la nostra voluntat és absolutament
constructiva perquè ens preocupa el poble. Davant de determinades maneres de fer hem de ser
crítics. Perquè les coses no van tan bé, perquè a Montornès també hi ha molts problemes i mol-
tes necessitats, i des del govern municipal no s'està actuant com caldria, no estan a l'altura.

Sempre ens hem queixat que un Ajuntament com el de Montornès que disposa de molts recur-
sos econòmics els dedica sovint a coses absolutament prescindibles, com els sous dels càrrecs
de confiança, o determinades estàtues del municipi. Aquests dies han viatjat a Nicaragua, amb tot
pagat, dos regidors i una tècnica de l'Ajuntament. Segur que vosaltres teniu molts més exemples.
Això sí, els molesta molt que demanem informació, que consultem expedients, que parlem amb
els tècnics. Últimament, totes les factures les aproven per urgència, per dificultar que les contro-
lem. És vergonyosa la manera com administren els diners de tothom.

Sovint hem plantejat que els projectes d'obres públiques a Montornès no es fan bé.  S'adjudiquen
projectes mal plantejats i caríssims, acaben costant més diners dels previstos, i, al final, la bri-
gada municipal ha de compensar deficiències, segons ells, imprevistes.

El parc dels Gegants és el darrer exemple. Ha costat més d'un milió d'euros, i ara resulta que han
d'afegir baranes, pivots, arreglar jardins, etc. Però com pot ser? És que no revisen els projectes
per poder preveure aquestes coses? Ningú vol assumir responsabilitats.

Segur que tots teniu moltes preocupacions a les vostres vides per haver d'estar pendents
d'aquestes coses, però és necessari que coneixeu com funciona el vostre Ajuntament. Si no, no
el canviarem mai. Sovint actuen d'aquesta manera perquè no tenen cap pressió dels veïns i veï-
nes.

Però ells (com també nosaltres) estan al vostre servei. No ho oblideu.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA
L’Ajuntament per dins

3593 vots de confiança en el futur
Des del grup municipal volem agrair la confiança dipositada pels ciutadans i ciutadanes de
Montornès que el passat dia 9 de març van optar massivament pel projecte socialista. Un
de cada dos veïns de Montornès van votar ZP. Els partits que han optat per la crispació per-
sonal tant a nivell local com a nivell estatal no han aconseguit els seus objectius electorals.

La coalició ICV-EUiA ha aconseguit només 707 vots, i pràcticament ha desaparegut a nivell
estatal, ja que molts dels seus votants han optat per oblidar el projecte comunista i agafar
el tren progressista i social del partit socialista.

Pel que fa al Partit Popular, ha perdut una altra vegada després de la campanya contra
Catalunya que els ha donat vots a l’"Espanya Profunda", però que ha provocat una magnífi-
ca reacció democràtica de vots socialistes del poble de Catalunya.

El partit socialista és una vegada més el partit de la majoria, un partit progressista i
d’esquerres que aposta pel catalanisme, el municipalisme, el federalisme, l’europeisme i la
justícia social.

Ara s’ha de treballar per Montornès i per la majoria d’aquest país amb l’orgull de governar
i poder solucionar una part important dels problemes del dia a dia dels nostres veïns des
de Montornès, des de Catalunya i des de Madrid.

Les primeres mesures socials i econòmiques per combatre aquest període de desaccelera-
ció econòmica arribaran amb els famosos 400 euros i tota una sèrie de mesures extraor-
dinàries per reactivar l'economia i el diàleg social. Desprès, més drets socials. Tenim rep-
tes importants, hem de donar respostes, hem de treballar molt per complir els nostres
compromisos, més quan es disposa de la responsabilitat de governar a Madrid, a la
Generalitat, a la Diputació i al nostre municipi.

Aprofitarem la confiança dipositada en el nostre partit per millorar el nostre Montornès.
Gràcies Montornès. Gràcies Catalunya. Endavant ZP!!!



Aquesta és la distància recorreguda pels participants de la Mitja Marató de Montornès celebrada el
passat diumenge 30 de març.

21,097 quilòmetres no és una distància fàcil. Per assolir-la es necessita preparació i il·lusió, el mateix
que requereix l'organització d'un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud.

La Mitja Marató ha arribat enguany a la seva quinzena edició i està fermament consolidada com una
de les proves atlètiques més importants de Catalunya. Al darrera de tot plegat hi tenim la gent del Club
d'Atletisme, persones sobradament preparades per aconseguir que aquest dia tot funcioni i persones
amb la màxima il·lusió perquè la Mitja sigui un èxit en tots els sentits.

Des d'aquí els volem fer arribar la nostra felicitació, que fem extensiva als col·laboradors i patrocina-
dors, sense els quals hauria estat molt difícil arribar fins aquí. Us felicitem perquè sabem l'esforç i
dedicació que requereix una activitat així, i perquè sou una mostra de la força i la capacitat de fer
coses que té la societat civil. 

La Mitja és un exemple d’allò que les persones, agrupades en associacions, clubs, agrupacions, etc.
poden aconseguir. Des de l'Ajuntament, des de les administracions públiques en general, hem d'estar
al seu costat i així ho fem. Per això animem a tots i a totes a treballar en aquesta línia, a presentar
propostes engrescadores, projectes amb un objectiu clar i que reverteixi en positiu a la resta de la ciu-
tadania.

Us felicitem i us encoratgem a tots els qui d'una manera o altra poseu el vostre granet de sorra a con-
tinuar-ho fent en el futur. L'esport ha triomfat de nou, i amb ell, Montornès del Vallès.

21,097

Del pasado 9 de marzo, día en que se celebraron las elecciones generales, creo que ante todo debe-
mos celebrar la normalidad y la serenidad con que transcurrió la jornada electoral y destacar la alta
participación, lo que demuestra madurez democrática frente a aquellos que han intentado romper las
reglas del juego y el espíritu de la libertad democrática.

Felicitar primero al Partido Socialista por el resultado obtenido y agradecer a los ciudadanos de
Montornés que depositaron su confianza en el Partido Popular haciendo posible que Montornés haya
sido uno de los municipios donde los populares se han consagrado como segunda formación más
votada, por delante de CiU y de ICV-EUiA. Extender este agradecimiento a todos los catalanes que al
votarnos han hecho que el Partido Popular haya incrementado sus resultados en porcentaje de votos
y escaños.

Creo que los catalanes lo que han hecho con su voto es transmitir a las formaciones políticas más
radicales que no se puede continuar con la política de aislamiento al PP catalán. Destacar la satisfacción por el trabajo rea-
lizado por el Partido Popular. A pesar de que las demás fuerzas políticas se han dedicado a hacer una campaña de ataque
al PP con críticas, hemos resistido. Desde el Partido Popular de Montornés hemos hecho los deberes y estamos orgullo-
sos de haber aportado nuestro grano de arena al partido en Cataluña y al resultado del PP en España que ha obtenido 153
diputados, cinco más que en las pasadas elecciones generales.

El incremento de votos del PP proviene de la moderación, del centro y de votantes desencantados del PSOE, mientras que
los nuevos apoyos del PSOE provienen de la izquierda más radical y más nacionalista. El trasvase de votos de ERC a los
socialistas que se ha producido en estos comicios, consolida al PSC como la gran formación nacionalista de izquierdas de
Cataluña, por lo que desde el PP seguiremos trabajando y dando voz a personas que no son nacionalistas y se sienten tan
catalanas como españolas.

Mi agradecimiento a todos los afiliados, simpatizantes y nuevos votantes que apoyan al Partido Popular de Montornés.
Todos ellos son la gran fortaleza del PP y la seguridad y la garantía de que desde aquí hay un gran partido que va a seguir
defendiendo el modelo de sociedad por el que nos han votado.
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal del PP
El PP segunda fuerza política en Montornés

Cristina Tarrés Regidora-Portaveu. Móvil 646 95 20 76  E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat
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Espai del grup municipal de C’s

Pasadas las elecciones generales queremos dar las gracias a todos aquellos que nos han
dado su apoyo. Por ello, transcribo unas palabras de Albert Rivera, presidente de Ciuta-
dans, en donde se resumen de forma clara y concisa los valores de C's. 

"Nuestro fin no es otro que el de conseguir una política hecha por y para los ciudadanos, el de tener una España sin
fronteras internas, sin diferencias ante la ley entre personas que viven en un mismo país, en definitiva, el fin de con-
seguir una sociedad más abierta y más justa."

Al margen de los resultados, y a pesar de tener una ley que garantiza la paridad de sexos, tenemos que lamentar
que en la legislatura que ahora empieza habrá una mujer menos en el Congreso de los Diputados representándo-
nos. 

Personalmente considero que en estos casos (a la política me refiero) la persona en cuestión debe ser consciente
de a lo que se quiere dedicar y no deberíamos fijarnos en su sexo sinó en su profesionalidad, ya que ello podría
suponer caer en una discriminación positiva, sea cual fuere el sexo de la persona. 

Por ello, los ciudadanos debemos preocuparnos por inculcar la idea general de que somos personas, sin fijarnos en
nada más.

El pasado 9 de marzo celebramos el día de la mujer (bien es cierto que debería haber también un día dedicado al
hombre) y para conmemorarlo, en Montornés se llevó a cabo un acto al que unos pocos tuvimos el placer de asis-
tir. Fue un recital trilingüe (catalán-gallego-castellano) dedicado a cuatro mujeres poetas, dos catalanas, una galle-
ga y una chilena, que sinceramente me emocionó, no sólo por la calidad de la obra recogida en el mismo, sinó por
el hecho de ver a dos hombres recitando de forma tan acertada sentimientos femeninos, a la vez que relataban la
historia de cada una de las poetas.

Estas cuatro mujeres tuvieron vidas distintas, pero todas defendieron sus ideales y se sacrificaron por ellos.
Nosotros como Ciudadanos también seguiremos luchando por conseguir un lugar mejor para vivir, en donde se res-
peten nuestros derechos.

Agradecimiento

Angeles Menchén
Regidora de Ciutadans - Partit de La Ciutadania

Les dades de Montornès de les eleccions generals
celebrades el 9 de març, són les següents: 
Cens: 10.483
Vots emesos: 7.359
Vots vàlids: 7.320
Participació: 70,20% 

Vots %
PSC 3.593 49,08
PP 1.513 20,67
CiU 927 12,66
ICV-EUiA 707 9,66
Esquerra 243 3,32
C-Ciutadania 78 1,07
Altres 163 2,23
En blanc 96 1,31 

Resultats electorals a
Montornès

El proper 22 d'abril se celebrarà l'acte de presentació
pública del documental Parlem de Montornès: memò-
ria del segle XX. Es tracta d'una pel·lícula d'uns 50
minuts de durada, editada per l'Ajuntament en format
DVD. El treball, encarregat a la productora de
Granolles, Sabem.com, es basa en les entrevistes que
l'any 2006 es van fer a 18 perso-
nes grans del municipi. 

La presentació es
farà a les 19.30 h, al
Teatre Municipal, i
comptarà amb la
presència de les perso-
nes que han col·laborat en
l'elaboració del documental i les
seves famílies.

Les explicacions i els records dels entrevistats sobre la
vida quotidiana i el creixement del poble s'il·lustren
amb fotografies i fragments de pel·lícules dipositades
a l'arxiu municipal, donades, en la major part dels
casos, per veïns del municipi. 

El projecte, impulsat per la Biblioteca i l'Arxiu
Municipal, compta amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i de diversos patrocinadors. La primera
edició del documental és de 500 exemplars.

"Parlem de Montornès:
memòria del segle XX”
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Estrenades les instal·lacions noves del CEIP Mogent

Prop de 280 alumnes, 25 professors i el personal auxiliar
del CEIP Mogent recuperen aquests dies la dinàmica esco-
lar, després del trasllat de les instal·lacions del carrer de
Sant Isidre a les del camí de la Justada

Durant les vacances escolars de Setmana Santa, l'empresa
contractada per l'Ajuntament va dur a terme els treballs de
trasllat del mobiliari i del material educatiu i els Serveis
Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat
van enllestir el condicionament i l'equipament dels espais.

L'escola nova, amb planta baixa més un pis, les ins-
tal·lacions esportives i una zona verda que es dedicarà a un
petit hort ocupen una finca de gairebé 11.000 m2. El centre
disposa de consergeria, 12 aules, 4 aules especials (per a
música, audiovisuals i llengües, informàtica, laboratori, i
plàstica), 5 aules de desdoblament,  una sala de psicomo-
tricitat, 4 sales de tutoria, 3 despatxos de gestió,  bibliote-
ca, menjador amb cuina pròpia equipada amb capacitat per
a uns 150 escolars, una pista poliesportiva i un gimnàs o
sala polivalent amb vestidors.

Les obres de construcció de l’escola al camí de la Justada
es van iniciar el març de 2007. Un any després, el 4 de
març de 2008, es va fer l'acta d'ocupació de l'equipament i
la Generalitat va donar per acabat el projecte.

L'edifici del carrer de Sant Isidre, ocupat fins ara pel CEIP
Mogent, continua prestant servei a una classe de P-3 del
CEIP Sant Sadurní que va iniciar el curs 2007 - 2008 en
aquestes instal·lacions. El proper mes de setembre
l'equipament acollirà la cinquena escola de primària del
municipi que es posarà en marxa inicialment amb una línia.

El CEIP Mogent ocupa des del dia 25 de març
l'edifici de l'escola nova, situat al número 3 del
camí de la Justada, entre els barris de la Bòbila
i del Castell
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Recerca d'ajuts per a la construcció del centre de dia 

Els Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadana de la
Generalitat han rebut la petició municipal d'ajut per a la cre-
ació a Montornès Nord d'un centre de dia amb places de
residència. Aquesta no és la primera vegada que Montornès
sol·licita la col·laboració de la Generalitat per a la posada en
marxa d'un equipament d'atenció social i sanitària per a la
gent gran. L'any 2006, la mateixa proposta es va presentar
a la Conselleria de Benestar i Família.

Durant el mes de juliol, l'Ajuntament lliurarà a la Generalitat
el projecte local ajustat als criteris tècnics que exigeix el
govern autonòmic perquè el tingui en consideració i el
declari prioritat d'actuació. Si es valora així, Montornès pot
aconseguir el finançament d'un 50% del cost de l'obra.

Amb el mateix objectiu d'aconseguir recursos, la creació
del futur centre de dia amb places de residència es presen-
tarà a la convocatòria d'ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya per al quinquenni 2008 - 2012.

El centre per a la gent gran es construirà en uns terrenys
situats al carrer Vallès, molt a prop de l'edifici de la llar
d'infants pública El Lledoner. La finca disposa d'uns 3.000
m2 edificables.

La iniciativa compta amb el suport dels ajuntaments de
Montmeló i de Parets del Vallès. Les tres administracions
locals van decidir sumar esforços per aconseguir equipa-
ments comuns d'atenció social i assistencial. 

El projecte preveu un centre de dia amb places de residència a Montornès Nord que permeti cobrir les neces-
sitats d'atenció social que representa l'aplicació de la llei de dependència
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Amb l'objectiu de millorar el subministrament d'aigua a
Barcelona, en el tram de l'artèria del Ter - Estació distribuï-
dora de la Trinitat, el govern autonòmic havia previst ini-
cialment substituir l'actual ramal que passa pel Gran Vial.

El projecte afecta diversos municipis del Vallès Oriental
entre els quals, Vilanova del Vallès, Martorelles i Sant Fost
de Campcentelles.

Representants de Concentració Industrial Vallesana han
expressat a l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Aigua la
preocupació del sector per les incidències que poden pro-
vocar els treballs a la mobilitat i als processos productius. 

L’actuació preveïa la instal·lació d'una canonada de dos
metres i mig de diàmetre al Gran Vial, una via que té sote-
rrades importants xarxes de serveis bàsics.

Aigües del Ter Llobregat estudia la possibilitat d'un traçat
alternatiu per al desviament de la canalització d'aigües. La
proposta plantejada és la construcció de la canonada a la
llera del riu Mogent.

Tècnics d'Aigües del Ter Llobregat (ATLL) han dut a terme
estudis topogràfics i geotècnics a la llera del riu Mogent, al
tram comprès entre el pont de l'avinguda de la Llibertat i el
pont de Montmeló, per comprovar la composició del
terreny i garantir la viabilitat de l’obra. 

ATLL estudia un traçat alternatiu al seu pas per Montornès 

L'empresa pública Aigües del Ter Llobregat (ATLL) ha iniciat els treballs de construcció d'una
canonada de subministrament d'aigua que travessa diversos municipis del Vallès Oriental

Terrenys del carrer Vallès on es projecta construir el centre de dia amb places de
residència





La regidoria de Cultura i Festes, junta-
ment amb les entitats, ha preparat la
programació de Sant Jordi.

Formant part del programa, el 22
d'abril a les 19.30 h es farà al Teatre
Municipal la presentació del DVD
Parlem de Montornès: memòria del
segle XX.

El dimecres 23, la plaça de Pau
Picasso acollirà durant tot el dia les
parades de roses i llibres dels establi-
ments i les entitats de Montornès. 

A la tarda hi haurà un trenet, gràcies a
la col·laboració de l'empresa Lucta,
que farà un recorregut per diversos
carrers. Es tracta d'una activitat que
es va estrenar l'any passat amb força
èxit de participació. A partir de les
16.30 h i fins a les 21 h se celebrarà la
segona Marató de Contes. Durant tota
la tarda s’explicaran contes, primer
per a nadons, després familiars i,
finalment, contes per a adults. Durant
la marató es farà el lliurament de pre-
mis del concurs de punts de llibre.

Altres activitats previstes per a la
tarda del 23 d’abril són, a partir de les
17 h, la IV edició del Llibre Gegant,
organitzat per la Biblioteca, i, a la
mateixa hora, la presentació dels vehi-
cles i del material nou de l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de
Montornès.

El dijous 24 a les 19.30 h, els alumnes
de l'Escola Municipal de Música,
Dansa i l'Aula de Teatre, i els dels
CEIP de Montornès oferiran al Pavelló
Municipal d’Esports la sisena edició
del Concert-Cantata. Uns 200 alum-
nes participaran en l'esdeveniment
que s'ha titulat El Poble i que inclou
textos de Miquel Martí i Pol, musicats
per Xavier Maurier.

I Festa del Drac
La Colla de Drac i Diables celebrarà la
primera Festa del Drac de Montornès.
El dissabte, 26 d'abril, a partir de les
11 h hi haurà inflables i tallers
d'activitats a la plaça de Pau Picasso.
A les 12 h es farà una cercavila amb el
drac de Montornès, el Ceballot, i la
Mulassa de Vic. A partir de les 14 h
s'ha organitzat una botifarrada popu-

lar, i a les 18 h hi haurà sardanes amb
la Cobla Canigó.

Les activitats programades per Sant
Jordi es perllongaran fins al diumenge
27 amb una cercavila amb els Diables
i la celebració d'una jornada castellera
que comptarà amb la participació dels
Xics de Granollers i els castellers
d’Esparreguera.
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Sant Jordi 2008
9 d’abril. Cuina amb en Nomar:
Cuinar amb flors. A les 18.30 h, a la
Biblioteca

11 d’abril. Cicle de cinema per
a joves: Freak Show. Títol: Hard
Candy. A les 19 h, al Casal de Cultura

11 d’abril. Parlem de Llibres
amb el poeta Joan Margarit. A les
19.30 h, a la Biblioteca. Amb la
col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes

12 d’abril. L’hora menuda.
Contes per a infants de fins a 2
anys. A les 11.30 h, a la Biblioteca 

16 d’abril. Parlem de llibres:
De part de la princesa morta, de
Kenizé Mourad. A les 19.30 h, a la
Biblioteca

18 d’abril. Escola de pares i
mares: Gels i baralles entre ger-
mans. A les 18 h, a la Biblioteca 

22 d’abril. Presentació del DVD
Parlem de Montornès. Història del
segle XX. A les 19.30 h, al Teatre
Municipal

Del 23 al 27 d’abril. Activitats de
Sant Jordi
25 d’abril. Cicle de cinema per
a joves: Freak Show. Títol: Old
Boy. A les 19 h, al Casal de Cultura

30 d’abril. Xerrada radiofònica:
Consum responsable. Consumir per
viure millor. A les 11.10 h, al 91.2
FM Ràdio Montornès

Exposicions
Del 4 al 26 d’abril Voreres infinites
de l’Associació Cultural de Granollers,
a la Galeria Municipal de Can
Xerracan
Fins a l’11 d’abril Exposició de
Jaime Padilla. Programa Astro-
nart, a la Sala Riu Mogent del
Casal de Cultura

Del 14 al 25 d’abril. Exposició dels
treballs participants al Concurs de
Punts de llibre, a la Biblioteca

Del 16 d’abril al 2 de maig, exposi-
ció de Julia Soto i Andrés Sigueiro,
a la Sala Riu Mogent del Casal de
Cultura

Del 27 d’abril al 9 de maig.
Exposició dels treballs participants
al Concurs de Punts de llibre, al
Centre Infantil i Juvenil

Cineforum
11 d’abril Caótica Ana. A les 21.45
h, al Casal de Cultura
18 d’abril Mataharis. A les 21.45 h,
al CIJ
25 d’abril Las trece rosas. A les
21.45 h, al Casal de Cultura

El trenet i la Marató de Contes tornen per segon any consecutiu. El pro-
grama de Sant Jordi inclou la presentació del DVD “Parlem de
Montornès: memòria del segle XX”

propostesdel mes

www.montornes.cat

Parades de llibres a la plaça de Pau Picasso

Enguany hi tornarà a haver trenet per Sant Jordi

El Ceballot, el Drac de Montornès



El Josep Saborit és de Montornès "de tota la vida; de Cal Vermell",
diu, "vermell, perquè el meu besavi portava el folre de l'armilla
d'aquest color". Té 72 anys ben portats, duu un bigoti curiós,
poblat i estilitzat, una boina clàssica, bastó i unes ulleres no tan
clàssiques: rodones, estil Lennon. És simpàtic, alegre, molt xerraire
i inquiet. Pinta, dibuixa, escriu i fa enquadernacions. "Sempre haig

d'estar fent alguna cosa. Sóc creatiu". 

Té un petit estudi a casa, un refugi on passa moltes esto-
nes. Parets atapeïdes de quadres, material de tot tipus i un
parell de cavallets amb dibuixos inacabats. Va començar a
dibuixar de ben petit. "Quan m'avorria, pintava. I quan estu-
diava a Barcelona (a l'Escola Industrial) tenia hores mortes
i anava a aprendre a dibuixar a casa d'un pintor". Va estu-
diar química industrial i va acabar treballant de comercial a
Motor Ibérica. Ara es dedica al que més li agrada: pintar i
impartir classes de dibuix als nens d'ASPAHID. 

El Josep és proper i afectuós. Té la mateixa facilitat per
obsequiar amb un somriure, que amb una floreta, amb un
quadre o amb una història de joventut. I en té moltes. "Amb
14 anys vaig anar a parar al despatx del Pare Jordi dels
Escolapis de Granollers per dur tabac a l'escola. M'esperava

un sermó i vaig acabar compartint cigarretes amb ell". I un clàs-
sic: la mili a Ceuta. "Desfilava amb la banda de trompetistes tot i
que no la sabia tocar. Però em feien desfilar perquè, això sí, ho
feia molt bé". Va ser allà, a Ceuta, on va conèixer l'Antònia, la
seva dona. 

Ha exposat les seves obres un parell de cops a Can Xerracan.
Perquè el Josep té art. Si teniu sort i el coneixeu, acabareu amb
un "Saborit" a casa. 
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L'enquesta, passada entre els mesos de desembre i gener, plan-
tejava dues possibilitats: O bé traslladar el mercat ambulant a la
plaça de Pau Picasso o bé mantenir l'emplaçament actual,
ampliant la ubicació de parades al carrer de Jaume Balmes fins a
la plaça de la Font, un tros dels carrers del Sol, General Prim i
Jacint Verdaguer, i tot eliminant la part de Palau d'Ametlla des
del carrer Major fins al carrer Estrella.

En total, l'enquesta ha comptat amb la participació de 204 per-
sones. El 32% ho han fet mitjançant el web municipal i el 68%
mitjançant els formularis repartits en paper a diversos punts del
mercat i dels comerços de la zona.

El 34,6% dels enquestats estarien totalment d'acord a mantenir
la ubicació del mercat, davant d'un 25,2% que està totalment
d'acord a traslladar-lo a la plaça de Pau Picasso. Per contra, el
trasllat compta amb el total desacord del 55,9% dels consultats.

Tot apunta que finalment la ubicació del mercat ambulant tindrà
poques modificacions, que seran efectives en un termini aproxi-
mat de tres mesos.

Actualment el web municipal té activa una enquesta sobre la con-
veniència de mantenir el llac de la plaça de Pau Picasso, i els pos-
sibles usos d'aquest espai. S’hi podrà participar fins al 30 d'abril.

Resultats de l’enquesta sobre la ubicació del mercat de
Montornès Centre

EL RETRAT Josep Saborit Puigdollers

La major part dels consultats s'inclinen a mantenir
la ubicació actual amb modificacions

Gràfic de resultats a la pregunta: Consideraríeu positiu el trasllat de la ubica-
ció del mercat setmanal a la plaça de Pau Picasso?

Gràfic de resultats a la pregunta: Considereu positiu ampliar la ubicació actual
del mercat del carrer Balmes fins a la plaça de la Font, un tros dels carrers del
Sol, General Prim i Jacint Verdaguer, i eliminar la part de Palau d'Ametlla des
del carrer Major fins al carrer Estrella?

Autorretrats 
Josep Saborit




