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Lamina delmolí de Bramassachs
Recentment, s’han digitalitzat alguns documents de gran
format que es conserven a l’Arxiu Municipal. Quan es digi-
talitza un plànol com el que presentem, s’aconsegueixen
tres coses: tenir una còpia de seguretat, evitar el desgast
físic de l’original i, sobretot, facilitar l’accés i la consulta.

El plànol mostra amb tot detall el recorregut de més de 2
Km d’una mina subterrània que captava aigües a la riba
nord del riu Mogent i que les aconduïa cap a la bassa de
la masia de can Bramassachs. Està dibuixat sobre paper
ceba de 90 x 30 cm, amb tinta negra i vermella. El signa a

Barcelona el “director de caminos” Alejandro Perich, el 21
d’agost de 1882. En el títol queda ben clar que la mina
estava situada en els termes de Vilanova de la Roca (que
aleshores era un veïnat del poble de La Roca) i Montornès.

S’hi llegeixen noms de camins (camí de Granollers, camí
de la Vall…), noms de torrents, noms de masies (can
Parellada, can Farigola, can Colomé…) i noms dels pro-
pietaris de peces de terra (Argila, Simon de Palau, Mogas,
Barbany, etc). En color vermell s’hi marquen les boques
de reg i els desaigües de la mina.

A can Bramassachs, mas que sempre havia pertangut a
Montornès però que actualment és al terme de Vilanova
del Vallès, feien saltar l’aigua que s’acumulava a la bassa i
així feien girar les rodes del molí fariner que allà hi tenien.
Des de molt antic era un centre econòmic on anaven
pagesos de tota la contrada per fer-se moldre la collita.

Després d’haver passat per les rodes de molí, l’aigua
sobrant era molt preuada perquè era aconduïda cap a
diverses sèquies que regaven els camps de conreu pro-
pers. Els drets sobre aquests cabals van ser motiu de
molts conflictes. Tot fa pensar que aquest plànol, marcat
amb el número 8, formava part de la documentació d’un
plet entre propietaris agrícoles que es barallaven pel
repartiment de les quotes d’aquesta aigua sobrant provi-
nent de la mina.

Plànol de la mina d’aigües del molí de Bramassachs. 1882. AMMV. Fons can Masferrer

Vista actual de l’antiga bassa del molí de Bramassachs. 2008. AMMV. Secció
d’imatges



La declaració va ser acordada pel Govern de la
Generalitat el 28 d’octubre i publicada al Diari
Oficial de la Generalitat (DOG) de l’11 de novembre.

L’objectiu d’aquesta consideració és protegir
l’espai i conservar i preservar les restes arqueolò-
giques ja que presenten un gran interès científic i
patrimonial que han de conèixer les generacions
futures.

El fet que Can Tacó - Turó d’en Roina hagi assolit
la qualificació de bé cultural d’interès nacional per-
metrà reclamar a l’Estat i a la Generalitat més
finançament per al projecte de recuperació de la
muntanya de les Tres Creus. Aquestes administra-
cions han de reservar en els pressupostos de les
obres públiques una partida mínima de l'1 per cent
amb la finalitat d'invertir-la en el patrimoni cultural
i en la creació artística.

A final de l'any 2007, el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat va comu-
nicar als municipis l'inici efectiu de l'expedient que
ha enllaçat aquesta declaració, després que l'any
2006 els plens dels ajuntaments de Montornès i
Montmeló aprovessin mocions per demanar a la
Generalitat la consideració de bé cultural d'interès
nacional per al jaciment.

Can Tacó - Turó d'en Roina ha estat objecte des
de l'any 2003 de sis intervencions arqueològiques,
impulsades pels ajuntaments de Montornès i de
Montmeló, amb la col·laboració de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), i de l'empresa
Estrats, SL. Els treballs han comptat també amb el
suport econòmic de Henkel Ibèrica SA i del Circuit
de Catalunya.

La intenció és que Can Tacó – Turó d’en Roïna
acabi sent un referent en l'estudi de la romanitza-
ció. El pla director preveu la recuperació de la
muntanya de les Tres Creus i la protecció de les
troballes, a més, de la creació d'un centre
d'interpretació a Montornès Nord.

EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès del Vallès, municipi
d’interès cultural nacional
Montornès ha estat conegut històricament només pel seu
potent motor industrial, però en els últims anys el projecte de
recuperació del patrimoni municipal ha donat com a resultat
el reconeixement d’una part important del seu patrimoni
arqueològic, històric i natural.

Des de l’any passat , el nostre municipi participa a Les
Jornades Europees del Patrimoni que van ser creades per
acostar el ciutadà a aquest tresor col·lectiu. Aquest any hem
participat amb la visita guiada al jaciment arqueològic de Can
Tacó - Turó d’en Roina, una de les fortificacions romanes
més antigues de tota Catalunya, que des del dia 11 de
novembre de 2008 ha estat declarada bé cultural d’interès
nacional.

Can Tacó constitueix un patrimoni arqueològic de gran
interès per la seva cronologia, la seva riquesa en vestigis i la
seva representativitat d’un moment clau de la romanització de
la península Ibèrica (segle II a.c.)

Al projecte de Can Tacó hem d’afegir el projecte de recupera-
ció de la muntanya de les Tres Creus, un projecte que vol
convertir la muntanya en un parc natural amb propostes
pedagògiques per conèixer la flora, la fauna i la transformació
del paisatge des d’un nou equipament que es construirà al
barri de Montornès Nord.

L’any passat ja vam participar en les Jornades Europees amb
la visita guiada a la torre del Telègraf i a la font de Santa
Caterina. La torre del Telègraf ha estat excavada íntegrament
aquest any i serà reconstruïda amb ajuts de la Diputació de
Barcelona durant aquesta legislatura. 

Tot aquest patrimoni que estem recuperant i que es valorarà
representa un salt qualitatiu cultural del nostre municipi, que
serà conegut pel seu potent teixit industrial i per la seva
riquesa cultural i patrimonial.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Finançament per al
Jaciment de Can Tacó -

Turó d’en Roina
L’Ajuntament de Montornès, juntament
amb el de Montmeló, demanarà ajuts a
l’Estat i a la Unió Europea per al Jaciment
de Can Tacó - Turó d’en Roina després que
la Generalitat hagi concedit a l’espai la
consideració de bé cultural d’interès nacio-
nal
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Acaba el año y es momento de balances, pero también es necesario plantearse buenos propósi-
tos y retos importantes para el 2009, a pesar de la crisis y las dificultades.

Nos sentimos satisfechos por los debates generados en relación a temas importantes que preo-
cupan a los vecinos/as: los impuestos y tasas que vamos a pagar, el funcionamiento de los ser-
vicios municipales, las muchas carencias que tiene Montornès en comparación a otros munici-
pios, etc. Nuestro objetivo no es otro que contribuir a esos debates necesarios y saludables, y
empujar en las mejoras. Ni más ni menos.

Pronto se aprobará el presupuesto 2009, y esperamos que sea en un Pleno con asistencia de vecinos/as. El gobierno muni-
cipal anunció que nos convocaría para conocer nuestras propuestas. Si lo hace, les diremos lo que pensamos, convenci-
dos de que nuestra opinión es compartida por una gran mayoría de vecinos/as. 

Es necesaria una reducción de los salarios de los cargos electos y la supresión de los cargos de confianza, así como la
supresión de gastos corrientes no imprescindibles. Propondremos también aumentar las políticas sociales dirigidas a las
personas en atención social, mayores, educación, cultura, juventud, empleo, etc. En momentos de crisis son más necesa-
rias que nunca. Exigiremos la creación de plazas públicas de trabajadores/as para responder a estas tareas, con convoca-
torias transparentes, y así superar la actual situación de improvisación y contrataciones eventuales y por urgencia, que no
se ajustan a la ley.

Es fundamental impulsar también las inversiones en equipamientos y en servicios básicos a la población, a medio plazo.
Montornès no puede seguir profundizando su retraso histórico, aunque el momento sea delicado. Hay que mejorar para
ello la financiación municipal, exigiendo en serio a otras administraciones y explorando a fondo todas las vías posibles de
subvención.

Nos gustaría además que se convocara a los vecinos/as y entidades, de forma seria, para elaborar el presupuesto con la
máxima participación y teniendo en cuenta sus preocupaciones, que son muchas.

Os deseamos un buen final de año y un mejor comienzo del 2009.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Retos para este final de año

Nuestro Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo por mejorar la calidad educativa en
nuestra población porque es la base de nuestro futuro. 
Así, en el ciclo infantil se imparten clases de inglés. Montornès ha sido pionero en la pres-
tación de este servicio y ha servido de ejemplo en el Departament d’Educació de la
Generalitat que quiere extender la experiencia piloto de Montornès como tercera lengua
desde P-3 a toda Catalunya. 
Hemos creado la figura de la “mainadera” en P-3. Las “mainaderes” consiguen, desde el
curso 2004-2005, que el tránsito hogar-escuela sea más fácil para nuestros hijos, además
de reforzar el trabajo de los profesores de P-3. 
La revisión por parte de un fisioterapeuta a los alumnos de P-3 en nuestras escuelas per-
mite advertir las posibles deficiencias a nivel fisiomotriz de los niños y trabajarlas desde
una temprana edad para su curación o mejoría. 
Se ha desarrollado, en colaboración con las AMPA, un ambicioso programa de actividades
extraescolares deportivas que acogen a más de 175 escolares. 
Se han recuperado tradiciones como la Olimpiada Escolar. Hemos aumentado en este
periodo un 20% la dotación económica a centros escolares y a las AMPA. También se tra-
baja desde la Regidoria d’Ensenyament en otros ámbitos, no menos importantes, y más a
menudo olvidados.
Nuestros mayores disponen de clases de catalán y está previsto que se impartan clases de
inglés. En la escuela de adultos se ha creado un aula de informática en colaboración con la
Generalitat. 
Finalmente, los grandes hitos: se ha inaugurado el nuevo CEIP Mogent y este curso 2008-
2009 ha visto el nacimiento del quinto colegio en Montornès. Desde el curso 2006-2007
tenemos el segundo instituto, el IES Marta Marta, en los terrenos que el ayuntamiento cedió
al Departament d’Educació, pero ahora, cuando el Ayuntamiento ya había hecho los debe-
res, vuelve a buscar una mejor ubicación para el IES definitivo. Y sólo pensando en que la
calidad educativa, independientemente de las competencias, mejore cada dia más. 

Más por la educación en Montornès

E-mail: grupmunicipal.icv-euia@montornes.cat



Aquest mes de desembre es porta a aprovació del Ple de l’Ajuntament el pressupost municipal corres-
ponent a l’exercici 2009.

El pressupost és l’eina fonamental per a realitzar la planificació de l’acció de govern, que no es podria
fer amb les màximes garanties si no s’aprovés abans d’acabar l’any, tal i com estem fent des que
Convergència va assumir la responsabilitat de la gestió econòmica de l’Ajuntament.

Enguany, en una situació de crisi econòmica important, són moltes les veus que es pronuncien sobre
la forma com s’han de fer aquests pressupostos. Nosaltres, per damunt de la demagògia que es pugui
fer servir des d’altres formacions polítiques, pensem que no es tracta només de reduir la despesa sinó
de rendibilitzar-la al màxim.

Nosaltres creiem que no hi ha despeses innecessàries, sinó que hi ha despeses menys importants o
menys urgents que altres. La gestió dels diners públics ens obliga a treballar amb rigor no només ara
perquè hi ha una crisi, sinó sempre. La situació actual ens obliga a esforçar-nos, més encara del que
ja fem, i hem de continuar treballant per aconseguir fer més i gastar menys.

Els pressupostos han de tenir el que es necessita. Els ciutadans no entendrien que destinéssim menys
diners a l’atenció domiciliària de les persones que ho demanen, que destinéssim menys diners al
suport que es dóna des dels serveis socials, que destinéssim menys diners a la seguretat ciutadana,
a l’atenció a la gent gran, a la neteja viària...

En temps de crisi hem d’estar tots més units que mai i hem de ser capaços de generar la plena con-
fiança que ens en sortirem i que l’esforç col·lectiu per tirar endavant donarà els seus fruits.

Pressupost en temps de crisi

La economía no miente. Éste es un dato objetivo. Es, además, el título de un libro de Guy Sorman
que argumenta por qué sólo hay una economía acertada: la que funciona. Esa es la economía de mer-
cado, es decir, la que impulsa el crecimiento con competencia, instituciones sólidas, libre comercio,
moneda estable, innovación, formación y un estado del bienestar eficiente. 

Hecha esta primera introducción, hay que decir que ya nadie niega que estamos en crisis cuya sola
mención hace pocos meses era considerada antipatriota. Ya está claro que la crisis afecta no sólo a
las grandes cifras macroeconómicas sinó también, y esto es lo más preocupante, a las pequeñas
economías domésticas, a los bolsillos de los ciudadanos. Mientras los gobiernos acuden raudos a
sanear los números rojos del gran capital para que no pierdan los beneficios acumulados, los ciu-
dadanos que no pueden pagar sus hipotecas, que les cuesta llegar a fin de mes, que se quedan sin
trabajo, que no reciben directamente ninguna inyección de capital, simplemente siguen viviendo.
Cuando nos enfrentamos a la peor crisis que nos esta llevando al peor ritmo de destrucción de
empleo de los últimos 30 años.

És evident que les claus per a la superació de la crisi no és a les mans del nostre ajuntament ni de les administracions
locals, però què podem fer des de l’ajuntament de Montornès? Contenció de la despesa pública; ajuda als col·lectius més
afectats per la recessió económica, al jovent, a la gent gran, a les vidues/s; congelació de les despeses relatives als càrrecs
electes i de confianza (sous, retribucions als grups polítics); eliminació de les despeses innecessàries, donant prioritat als
serveis socials i a les inversions públiques; rigor pressupostari per al 2009. Aquest és el nostre compromís amb els ciuta-
dans i ciutadanes: seguir avançant, garantint els serveis, però sens dubte recuperant la confiança en el mercat econòmic i
encarant el problema donant les passes necessàries. Caldrà fer-ho al més aviat possible, sobretot des del govern de l’Estat,
amb polítiques clares de suport als sectors de l’economia real i productiva. 

Esperem i desitgem que l’any 2009 sigui l’any de la recuperació econòmica. 

Bones Festes i un Bon Any! ¡Felices Fiestas y Feliz Año!
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

L’economia no menteix

Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat
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Espai del grup municipal de C’s

Me llama la atención ver un cartel en el tablón de anuncios de nuestro Ayuntamiento en
el que dice “Demana jocs en català”.

Parece inofensivo, pero es una forma sutil de entrar en nuestra intimidad, influir en nuestras costumbres y aún peor en la
de los niños, haciendo uso del dinero público.

Hasta hace unos años vivíamos de forma menos forzada, existía un bilingüismo natural, aprendíamos dos lenguas oficia-
les en el colegio, pero desde que el PP cerró la última escuela en la que se podía estudiar en castellano en Cataluña, no
sólo no nos permiten ejercer nuestro derecho a escoger entre las dos lenguas cooficiales, sinó que nos imponen una, y
han logrado someternos a una especie de síndrome de Estocolmo.

Debemos defender nuestro derecho a expresarnos en la lengua que nos de la gana, sin imposiciones, y dejemos que nues-
tros niños escojan el juguete que les guste, independientemente del idioma en que esté escrito.

Prestigiosos organismos internacionales en materia de educación infantil como la UNESCO y la UNICEF han recomenda-
do, de forma unánime y acreditado a través de numerosos estudios, la conveniencia de la enseñanza en lengua materna:
el alumno aprende más rápido y obtiene un mayor rendimiento académico si es escolarizado en una lengua que domina,
la que habla con sus padres, su lengua materna o lengua habitual.

Nuestro Ayuntamiento también contribuye con nuestro dinero a esta guisa, y deja que cuelguen carteles “normalizadores”
para niños en el tablón de anuncios.

Nuestra carta a los reyes: tenemos que conseguir que los políticos gasten el dinero de forma más coherente, no debemos
permitir que nuestros hijos vayan a la escuela en barracones mientras se gastan millones de euros en abrir embajadas
(que más que útiles son foco de derroche del dinero público). Construyamos residencias para la tercer edad, centros de
día o guarderías en vez de gastar dinero en controlar el idioma en el que habla la gente o rotula su comercio. Simplemente
seamos coherentes y no malgastemos el dinero que tanto cuesta ganar a los ciudadanos.

Carta a los Reyes Magos: libertad de elección

Angeles Menchén. Regidora del grup municipal Ciutadans
grupmunicipal.ciutadans@montornes.cat

BORSA DE TREBALL

Per accedir a les ofertes de treball cal estar inscrit a la Borsa de Treball del Servei Municipal de Promoció Econòmica 
(SEMPRE)
Per a la inscripció a la borsa:
- Demanar dia i hora per a una entrevista
- El dia de l’entrevista cal portar: DNI original o NIE. Si al DNI o NIE no consta Montornès del Vallès com a residència, cal por-

tar un padró i paper d’inscripció a l’OTG (antic INEM)

Monitor/a de lleure
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 6-8
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: activitats de lleure
Requisits: formació de monitor/a socio-
cultural i experiència en el món del lleure
Horari: de 9.30 a 16 h en dies puntuals

Mosso o dona per a neteja de man-
teniment (Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 8-10
Tipus de contracte: laboral
Tasques: les pròpies de la professió
Requisits: Desitjable tenir experiència en
aquest sector
Horari: matins o tardes, depenent de les
necessitats

Auxiliar administratiu/iva 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: temporal (3 mesos)
Tasques: facturació, proveïdors i tasques
d’arxiu
Requisits: FP I o CFGM de Gestió
Administrativa 
Horari: de 9 a 13 h

Ajudant d’operador d’instal·lacions
de calefacció i ventilació (Montornès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Tasques: les pròpies d’un aprenent.
Ajudar el tècnic en les instal·lacions
d’aparells de ventilació i calefacció
Requisits: Graduat en ESO
Horari: Jornada completa

Comptable administratiu/iva 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: eventual
Tasques: les pròpies de la professió
Requisits: FP II o CFGS d’Administració i
Finances, o Diplomatura en Ciències
Empresarials
Horari: jornada completa partida de
dilluns a divendres de 7.45 a 13 h i de
14 a 17 h

Carretoner/a 
(Granollers)

Llocs de treball: 2
Tipus de contracte: Obra i servei 
Tasques: les pròpies d’un magatzem de
logística, càrrega i descàrrega de
camions, ubicació de palets, etc.
Requisits: Experiència en la conducció
del carretó trilateral
Horari: pendent de confirmar
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Des del Punt d’Informació s’ofereix als ciutadans informa-
ció sobre l’habitatge. Concretament, sobre la tramitació
d’ajuts al lloguer i a la rehabilitació, sobre el control
d’habitabilitat, i també sobre allò que faci referència a
l’assessorament i a la mediació en matèria de borsa
d’habitatge de lloguer social.

Les persones interessades a accedir als serveis del Punt
d’Informació de l’Oficina Local d’Habitatge han d’adreçar-se
a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 14
h. La informació també està disponible al Punt Jove en
horari de tarda.

El mes de juny, els ajuntaments de Montornès, Montmeló i
Parets del Vallès van signar un conveni, que serà vigent fins
l’any 2010, per a l’establiment d’una Oficina Local
d’Habitatge compartida i els seus corresponents punts
d’informació a cada municipi. El projecte compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat.

L’Oficina Local d’Habitatge coordina els serveis dels punts
d’informació i tramita amb les altres administracions com-
petents les demandes i les sol·licituds d’ajut que els ciuta-
dans presenten directament als seus municipis.

Montornès ha posat en funcionament el Punt d’Informació de l’Oficina Local d’Habitatge que comparteix amb
els municipis de Montmeló i de Parets del Vallès

Punt d’Informació de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Ajuntament, d’acord amb la plataforma ciutadana de
seguiment de les obres del TAV, ha sol·licitat a l’empresa
pública ADIF, gestora del projecte d’obres del traçat del
tren d’alta velocitat, un seguit d’actuacions referides als
sectors afectats pels treballs.

Entre les peticions destaquen la demanda de col·laboració
per a la millora de l’estació de bombeig d’aigües pluvials al
pas inferior de la línia ferroviària situat al carrer de les Tres
Creus i una compensació econòmica per la impossibilitat
d’utilitzar les instal·lacions del camp de futbol de
Montornès Nord aquesta temporada.

Altres peticions tenen a veure amb la construcció d’un vial
entre el camp de futbol i el peu de muntanya i amb els
accessos provisionals que s’habilitaran per al trànsit.

Sol·licitud d’actuacions a ADIFCanvi d’emplaçament de la
parada de bus a l’av. Llibertat

La parada del bus s'ha situat a l'alçada de l'edifici de
l'empresa Telefònica. Amb el canvi d'emplaçament es
pretén facilitar la circulació del trànsit de vehicles per
l'avinguda de la Llibertat, evitar embussos i millorar la
seguretat dels vianants. 

L'Ajuntament va sol·licitar a l'empresa Sagalés traslladar
l'emplaçament de la parada, al costat de l'edifici del
Consistori, a una zona reservada que permetés l'aturada
del bus sense obstaculitzar el trànsit de l'avinguda de la
Llibertat. 

Segons les previsions municipals durant el 2009
s'instal·larà la marquesina de la parada. Obres del tram soterrat del traçat del TAV al costat de Masferrer
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Ordenances fiscals

L’Ajuntament i l’empresa PILSA, con-
cessionària dels serveis de recollida
de residus urbans i de la neteja viària,
han reestructurat en aquesta darrera
prestació les rutes i s’han intensificat
les feines de manteniment dels carrers
als sectors considerats punts negres.
En algunes zones s’ha reforçat el ser-
vei d’escombrada manual i s’ha recu-
perat la figura de l’escombriaire de
barri. 

La resta d’actuacions del servei que
s’han revisat han estat la neteja de
grafits i de les instal·lacions de pipi-
cans, i les rutes de baldeig del municipi.

En relació al servei de recollida de
residus domèstics, durant l’any 2008,
s’han incorporat àrees noves de con-
tenidors sobertot de matèria orgànica. 

Als barris de nova construcció s’han
creat les àrees per al dipòsit selectiu
de residus.

Segons les dades municipals, en
aquest 2008 s’ha incrementat en un
18% respecte l’any 2007 la selecció de
matèria orgànica i ha disminuït en un
2% el rebuig. 

Pel que fa al servei porta a porta per a
la recollida de cartró i paper comer-
cial, l’any 2008 ha augmentat
l’adhesió d’establiments i s’ha regis-
trat un 5% d’increment en aquest
tipus de recollida.

Sancions per l’abocament de
residus a la via pública
L’Ajuntament ha tramitat, entre els
mesos d’abril i d’octubre de 2008, uns
50 expedients per abocaments de
residus a la via pública.

Els expedients s’han obert amb diver-
ses sancions als infractors que,
segons la consideració de la falta,
oscil·len entre els 50 i 300 euros.

Les infraccions i les multes estan tipi-
ficades en l’ordenança municipal de
regulació de residus a la via pública,
que va entrar en vigor l’abril de 2003,
i també per la llei 6/1993 del 15 de
juliol, reguladora dels residus.

El 48% dels infractors són ciutadans,
el 44% empreses i comerços, i la resta
indústries. La incidència més repetida
ha estat l’abandonament al carrer de
cartrons.

Millores als serveis de recollida de
residus urbans i de neteja viària

L’1 de gener de 2009 entraran en vigor
les ordenances fiscals d’acord amb les
modificacions aprovades pel Ple
Municipal a la sessió extraordinària
del 30 d’octubre de 2008.

En termes generals s’ha fixat per a
l’any vinent una actualització del 5%.

La taxa que experimentarà una reper-
cussió superior, un 7%, és la de la
recollida d’escombraries. L’import de
la taxa ve condicionat pel cost que
suposa el tractament dels residus. La
recaptació ha de cobrir el total de la
despesa del servei, però tal i com s’ha
fet els darrers anys, l’Ajuntament
n’assumirà una part.

Pel que fa a l’Impost sobre els Bens
Immobles (IBI), enguany s’ha incor-
porat una bonificació nova del 50% de
la quota per als contribuents que acre-
ditin la condició de vidu o vídua i uns
ingressos familiars inferiors a 1,2
vegades l’IPREM. 

D’altra banda, l’any vinent es mante-
nen les bonificacions per als habitat-
ges de protecció oficial i per a les per-
sones menors de 33 anys que hagin
comprat el primer habitatge. De la
mateixa manera, es conserven les
bonificacions de l’Impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica, i dels impos-
tos i taxes derivats de la realització
d’obres que incorporin millores en la
gestió energètica dels habitatges.

La taxa de les llicències per l’inici
d’activitat manté l’any 2009 una boni-
ficació del 50% per a les activitats o
comerços que s’estableixin per prime-
ra vegada a Montornès.

Durant els darrers mesos el servei de neteja viària ha estat objecte
d’un reajustament per adaptar-lo a les necessitats noves del municipi i
en relació a la recollida dels residus domèstics, s’han creat noves
àrees per als diversos contenidors

Enguany s’ha incorporat una boni-
ficació del 50% a l’IBI per a les
persones vídues amb ingressos
inferiors a l’1,2 vegades
l’Indicador Públic de Renda
(IPREM)





La Biblioteca de Montornès va ser
l’escenari el 27 de novembre d’un acte
acadèmic en que es va presentar el lli-
bre L’aeròdrom 329. Montornès del
Vallès i l’aeronàutica a la Guerra Civil
espanyola de David Gesalí, guanyador
ex aequo de la Beca Montornès de
recerca històrica de l’any 2004.
L’acte va començar amb una con-
ferència a càrrec de l’historiador Joan
Garriga i Andreu sobre el darrer tram
de la Guerra Civil i les aportacions de
l’estudi sobre l’aeròdrom de Montor-

nès. També es va retre homenatge a
Manuel Trigós, sergent mecànic de
l’aeròdrom durant la Guerra Civil, que
va assistir a l’acte convidat per
l’Ajuntament de Montornès.
Finalment es va fer lectura del vere-
dicte del jurat del Premi de la Beca de
recerca històrica 2008. El projecte
escollit es titula Montornès del Vallès,
poblament i territori del món antic a
l’edat feudal. El guanyador, José
Javier Guidi Sánchez, rebrà 6.000
euros per al desenvolupament
d’aquest estudi que haurà d’estar
enllestit en un termini de dos anys.
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Desembre:
Del 5 al 19 II Edició del Mercat de l’art. De
dil. a div. de 15 a 21 h al Casal de Cultura
El dia 10. Cuina amb el Nomar. Plats de
Nadal. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 11. Centres de taula amb l’Anna
Guardiola. (Cal inscripció. Preu: 20 euros)
A les 15 h, a la Biblioteca
El dia 12. It’s story time. L’hora del conte
en anglès. A les 19.15 h, a la Biblioteca
El dia 13. L’hora menuda. Projecte
Nascuts per llegir. Contes per a infants de
0 a 2 anys. A les 11.30 h a la Biblioteca
El dia 17. Xerrada radiofònica: Com triar
una residència de gent gran. A les 11.10 h
al 91.2 FM Ràdio Montornès
El dia 18. Campanya de donació de sang.
De 17 a 21 h, al Centre d’Atenció Primària
Concert de Nadal. A les 19,30 h a la Sala
d’Actes de l’Església de Sant Sadurní
22, 23, 29 i 30 de desembre i 2 de
gener. Parc de Nadal al Pavelló Municipal
d’esports de 16 a 20 h
Gener
El dia, 5. Cavalcada de reis (sortida a les
17 h des del Casal de Cultura) i taller de
fanalets, a les 16 h a la Pl. Pau Picasso
El dia 7. Tertúlia literària Parlem de
Llibres. A les 18 h a la Biblioteca
Cada dilluns, a partir del 12 de gener.
L’hora del conte i manualitats per a infants
de 3 a 8 anys. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 17. L’hora menuda. Projecte
Nascuts per llegir. Contes per a infants de
0 a 2 anys. A les 11.30 h a la Biblioteca
El dia 28. Tertúlia literària Parlem de
Llibres. A les 18 h a la Biblioteca
Exposicions:
Del 30 de gener al 21 de febrer. Vint
anys a Can Xerracan. A la Galeria Municipal
Durant el mes de gener. Astronart al
Casal de Cultura

IV Beca Montornès de Recerca Històrica

propostesdel mes

www.montornes.cat

José Javier Guidi Sánchez ha estat el guanyador de la IV Beca
Montornès de recerca històrica per un projecte sobre poblament i terri-
tori des del món antic a l’època feudal

Darrer taller de memòria al Casal dels
Avis de Montornès Nord

La concessió de la beca 2008 es va fer coincidir amb la presentació del
llibre “L’aeròdrom 329” de David Gesalí, guanyador ex aequo de la
beca l’any 2004

Reedició del docu-
mental “Parlem
de Montornès”

Després de l’èxit de la primera edició
en DVD del documental Parlem de
Montornès. Memòria del segle XX,
que es va exhaurir en pocs mesos,
l’Ajuntament n’ha reeditat 500 exem-
plars més.

El DVD es podrà recollir gratuïtament
a l’Ajuntament de Montornès i a la
Biblioteca, a partir del 17 de desem-
bre. 

El treball, presentat al mes d’abril, va
ser elaborat per la productora de
Granolles, Sabem.com, en base a 18
entrevistes realitzades l'any 2006 a
persones grans del municipi. 

Foto de grup de la cloenda de la darrera edició del taller de memòria organitzat pel
Departament de Serveis Socials, al Casal dels Avis de Montornès Nord.

José Javier Guidi Sánchez, guanyador de la IV Beca

D’esquerra a dreta, David Gesalí i Manuel Trigós, ser-
gent mecànic de l’aeròdrom durant la Guerra Civil



Es diu Gertrudis Llanas,
però tothom la coneix
com la Ike. Diu que la
seva mare li deia
Gertruike i que els seus
germans petits (ella n’és
la tercera de set) li van
escurçar el nom, perquè
era molt llarg i molt lleig. 

La Ike no deixa indiferent.
És divertida, riallera, sen-
zilla i valora la generosi-
tat. “La gent m’ho ha
donat tot quan jo no tenia
res, per això intento aju-
dar tant com puc”. Des de
fa 24 anys (ara en té 50
acabats de complir) porta
el comerç Frutos secos
Ike del carrer Major. Quan
el seu marit es va quedar
a l’atur, es va posar a vendre lleixiu per les cases i pijames a
la porta de Can Parera, fins que un dia va sentir al mercat que
traspassaven la botiga. Va demanar diners al banc i se la va
quedar. Però no tenia ni un duro per començar. “Estic sense
un duro. Què faig?” Li va dir a la Tere del forn Rocamora. Ella
va deixar de cobrar-li el pa, 70 pessetes per dues barres que
la Ike va posar a la caixa. I gràcies a ella, diu, va poder obrir la
botiga. Recorda que quan va començar hi havia cinema i dis-
coteca a Montornès i que els nens li compraven les regalès-
sies perquè les venia més barates (a 5 pessetes). “Ara vénen

amb els seus fills, jo dic
que són els meus nens
de trenta” diu rient.

La Ike va venir de
Calahonda (Granada) a
Barcelona quan tenia
gairebé 15 anys i
després de viure a
Badalona un temps, es
va instal·lar a Montornès
amb el seu marit i les
seves filles. Al maig farà
30 anys que és aquí. “Jo
ja sóc de Montornès,
aquí és casa meva, la
meva gent”

La Ike enganxa per la
seva energia i el seu
bon humor. “És que
estar amargada envelleix
molt”, diu “i la vida ja et

dóna prou cops”. I ella ho sap molt bé, perquè ha estat malal-
ta força temps. Li agrada la gent, i la seva botiga és sovint un
centre de reunió. Si li preguntes et dirà la veritat, t’agradi o
no, i sense embuts. 

Es jubilarà a la botiga, però una mica abans del que li tocaria
per edat, “Perquè vull treure a passejar els meus néts, no ells
a mi… i vull passar-ho bé amb el meu marit”. El seu somni és
fer un creuer. “M’encanta veure el mar, em relaxa i em fa sen-
tir bé”. Segur que el farà.

El Centre Infantil i Juvenil i el Casal de Cultura posaran a
disposició dels usuaris a començament de l’any vinent la
connexió a internet sense fils, el que es coneix com a Wi-
fi. Els usuaris podran accedir a la xarxa amb els seus pro-
pis dispositius portàtils, i pràcticament des de qualsevol
punt dels equipaments, mitjançant una contrasenya, que
hauran d’introduir la primera vegada que hi accedeixin.

El Departament d’Informàtica de l’Ajuntament ha optat
per una contrasenya WEP de 128 bits per fer-la el més
compatible possible amb la major part de dispositius. Per
aquesta mateixa raó s’ha optat pels protocols de conne-
xió IEEE 802.11b i 802.11g.
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Connexió Wi-fi per als usuaris
del CIJ i del Casal de Cultura

EL RETRAT Gertrudis Llanas Callejón




