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La dansa i la música populars són l’ànima d’un
poble i el reflex del seu caràcter. Si voleu acos-

tar-vos a la dansa i a la música catalanes
d’arrel tradicional no us podeu perdre el pro-

grama NYDIA, tots els diumenges, a les 21 h al
Canal 33. El programa abasta tots el territoris de parla catalana

i mostra, en un estil rigorós i amè, des de les arrels fins als
creadors contemporanis.

L’Oficina de Català de Montornès us pot oferir tots els nivells
de cursos de català per a adults, orals i escrits, amb certificat
oficial.

Si la persona no sap quin nivell té, pot venir a l’Oficina a fer
una entrevista i una prova de nivell per determinar-lo. Un cop
sapiguem el nivell, us podrem presentar l’oferta de cursos,
horaris i municipis on es fan.

Les inscripcions són del 9 al 20 de febrer, tots els matins de
10 a 13 h i també les tardes de dilluns a dijous 16 a 19.30 h.
L’Oficina de Català és al Casal de Cultura, avinguda del riu
Mogent, núm. 2. Hi podeu contactar trucant al telèfon
935721719 o a través de l’adreça montornes@cpnl.cat.

OFICINA DE CATALÀ

Millorem la nostra parla
Tot sovint per interferència del castellà utilitzem quan-
titatius indefinits que no són correctes en català.

Hauríem d’evitar el castellanisme ALGO i substituir-lo
per ALGUNA COSA, RES o QUELCOM (en un registre
més culte).

Les frases Vols prendre res? o Vols prendre alguna
cosa? serien les alternatives correctes a la frase inco-
rrecta Vols prendre algo?

També caldria evitar l’ús de la forma TOT EL MÓN,
que és un calc de l’expressió TODO EL MUNDO, que
en la majoria de vegades s’hauria de substituir en
català per TOTHOM.

La frase Tot el món volia saludar-lo és incorrecta i
s’hauria de substituir per Tothom volia saludar-lo.

Estiguem alerta, doncs, si TOTHOM s’hi esforça una
mica, segur que aconseguirem ALGUNA COSA!

Cursos de català per a adults

Recomanacions

Si volem començar a llegir en català no ho farem
agafant el llibre més gros que trobem a la bibliote-

ca, és millor fer-ho a poc a poc, oi? Una manera
de començar a llegir en català és fer-ho pas a

pas amb llibres de lectura fàcil. Editorials com
Castellnou, Eumo, la Magrana o Cat&Company dis-

posen de títols de lectura graduada que us poden ajudar a
agafar agilitat lectora en català. A la Biblioteca de Montornès hi

trobareu força títols que podeu agafar en préstec.

Per
lleg

ir

Ets català i encara no escrius bé la nostra llengua?
Ets nouvingut-nouvinguda i vols aprendre a parlar i
escriure en català? Vols millorar el teu nivell de
llengua catalana?

Per
veu

re

Reyes Barragán - Oficina de Català de Montornès Av. Mogent, 2 08170 Montornès tel. 93 572 17 19 montornes@cpnl.cat www.cpnl.cat
Atenció al públic de dilluns a divendres d’11 a 13 h i dilluns i dimecres també de 17 a 19 h



Només durant el cap de setmana del temporal la
Policia Local, la Brigada Municipal d’Obres,
Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat van
haver d’intervenir en 35 ocasions a diverses zones
de Montornès. En cap cas es van registrar danys
personals.

Les primeres intervencions van ser per retirar
arbres caiguts i per protegir la via pública dels
estralls ocasionats a l’arbrat, al mobiliari urbà, als
senyals de trànsit i als sostres d’alguns immobles.
La fase més intensa de les ràfegues de vent es va
viure entre les 7 i les 13 h de dissabte, 24 de gener.

Entre les incidències, destaquen el despreniment
de la part central del sostre exterior de l’edifici del
mercat de Montornès Nord i d’una nau industrial
del carrer de Carles Riba, i la caiguda d’un arbre al
recinte de l’església de Sant Sadurní. El temporal
va tombar 8 arbres al parc de Manso Calders, a
l’entrada de l’IES Vinyes Velles, i va provocar el
despreniment de tanques de publicitat a l’avinguda
d’Ernest Lluch.

Es van haver de retirar arbres, entre d’altres llocs,
a les places de Lluís Companys i de la Pèrgola, als
carrers de Milà i Fontanals, de Pi i Maragall (on
dos pins van caure sobre el sostre d’un habitatge),
de Joan Brossa, del Padrò, d’Extremadura, de
Lleida, i de Joan Miró. Al carrer de Vallromanes
dos arbres es van tombar sobre un habitatge uni-
familiar i van provocar danys estructurals.
Diversos habitatges van tenir problemes amb els
sostres i els tancaments de ferro de les finques,
als carrers de Salvador Espriu, del Castell i al Camí
de la Justada, entre d’altres.

EEDDIITTOORRIIAALL

2009: any de crisi, austeritat,
inversions i oportunitats
La situació econòmica i social no és la millor per a aquest
any. La crisi està afectant greument les nostres economies, el
nostre teixit industrial, i especialment els veïns i veïnes del
nostre municipi.
En el ple ordinari corresponent al mes de gener, l’actual equip
de govern va aprovar la congelació dels sous corresponents a
l’alcalde, regidors i càrrecs de confiança, que ja es trobaven
per sota de les retribucions mínimes pactades per totes les
forces polítiques per a municipis de població entre 10.001 i
20.000 habitants.
A més, es va aprovar la congelació de les partides pressu-
postàries relacionades amb les dietes per assistència a plens,
juntes de govern i comissions informatives; i també la reduc-
ció de les assignacions a tots els grups polítics municipals,
amb l’objectiu d’incrementar la partida de Benestar Social, la
qual disposarà l’any vinent de més de 50.000 euros extres.
No van votar a favor d’aquesta proposta ni els regidors del
grup ICV-EUiA ni de Ciutadans. 
També s’han aprovat els projectes del Fons d’Inversió
Municipal per valor de 2.600.000 euros, i totes les forces
polítiques, llevat del grup municipial d’ICV-EUiA, han presen-
tat propostes per destinar aquests recursos a la millora del
municipi. 
Atès que les obres han de ser noves i s’han d’haver finalitzat
l’any 2009, s’han aprovat els projectes del carrer de les
Vinyes Velles, el carrer dels Pins, les millores dels carrers de
l’Estrella i de Jacint Verdaguer i de la rambla Sant Sadurní,
amb l’objectiu que les empreses contractin persones, prefe-
rentment del nostre municipi, que es trobin a l’atur.
Aquest any 2009 s’aplicaran les mesures d’austeritat munici-
pal per adaptar el pressupost municipal a l’actual situació de
crisi amb l’objectiu d’incrementar la despesa social. 2009
serà un any de crisi, però tambè d’inversions i oportunitats.
Donarem així resposta als compromisos socials i polítics
d’aquesta legislatura. 
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Montornès es recupera
del temporal de vent

La Policia Local, Protecció Civil i la
Brigada Municipal d’Obres han dut a terme
els darrers dies nombroses actuacions per
restituir la normalitat a la via pública
després de la forta ventada del 24 de gener



Quan parlem de crisis, potser cal referir-se al sistema financer, la Borsa, la inflació, l’IBEX35, etc.,
però és essencial no perdre de vista que la crisi es materialitza a les cases de la gent. Les perso-
nes que han perdut el seu lloc de treball, les que ja abans de la crisi no tenien feina o estaven en
situació precària, les famílies que no podran atendre les necessitats bàsiques d’alimentació o habi-
tatge dels seus fills i que patiran impotència i, potser, desesperació, són els que pateixen la crisi
REAL. Hem de tenir en compte que a Montornès ja hi ha prop de 1.200 aturats. Aquestes perso-
nes no troben sentit en la “macroeconomia”.

Des d’ICV-EUiA pensem que per a les persones que es troben, o podem trobar-nos, en aquestes situacions, l’únic llen-
guatge que pot tenir sentit és el de la solidaritat propera, el suport en allò concret (l'alimentació dels nens, el rebut de
l’aigua o el lloguer del pis), l’acompanyament i l'estímul en la recerca de solucions quotidianes.

L'Ajuntament, com a administració més propera, ha d'abordar seriosament aquests problemes i posar-se al davant per lide-
rar les solucions concretes, perquè té possibilitats d’intervenció en l’atenció social i la inserció laboral o la formació.

Un lideratge que difícilment pot assumir al nostre municipi un alcalde i un govern que es limita a adoptar mesures demagò-
giques com l’estalvi de 20 000 euros! (Quina vergonya, amb un pressupost de més de 15 milions d’euros!), retallant
l’assignació dels Grups Municipals, però mantenint els seus salaris. 

No lidera perquè no és capaç de presentar un pla seriós de mesures de contenció i reorientació de la despesa municipal
per a programar mesures extraordinàries i concretes davant dels efectes de la crisi sobre els veïns i veïnes, com fan tots
els ajuntaments.

Prou que ens preocupa, però hem de dir que no reconeixem, en els actuals governants de Montornès, ni l’alçada moral, ni
l’actitud ètica necessària per a liderar un moment social i econòmic en què cal contagiar els ciutadans entusiasme solida-
ri i demanar alguns sacrificis o renúncies col·lectives.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Lideratge en moments de crisi

La universalització dels serveis socials arreu del territori ha estat un fet que la població
esperava amb afany i amb una mica d’incertesa.
La nova llei de serveis socials junt amb la llei de dependència han traspassat als ajunta-
ments unes obligacions que han dut a una situació de despesa que, ja en l’exercici 2008,
l’Ajuntament de Montornès va afrontar pressupostàriament, per poder donar resposta a les
necessitats de la població. En conseqüència l’any passat el pressupost de serveis socials es
va duplicar, i va aconseguir el millor pressupost de la història pel que fa als nostres serveis
socials. Els resultats ja es comencen a veure. 
Aquest darrer any hem contractat prop de 4.000 hores dedicades a l’atenció domiciliària
tant per a la cura de la llar com per a la cura de les persones; hem donat sortida a gairebé
totes les demandes per fer la valoració segons la llei de dependència; l’elaboració dels
documents del Pla Individual d’Atenció (PIA) marxa a un molt bon ritme; augmenta
l’administració dels aparells de teleassistència i telealarma, després de fer una diagnosi de
tots els casos per tal que la seva instal·lació sigui el més ràpida possible; continua el ser-
vei d’assessorament jurídic per a la dona, i per acabar no podem oblidar les tradicionals
campanyes que ja es duien a terme: Cap infant sense joguina, Dia internacional contra la
violència masclista, Dia internacional de la dona...
Durant aquest any l’equip de Benestar Social tindrà un augment de personal molt impor-
tant, amb la incorporació de nous professionals, que garantiran que els nostres veïns siguin
atesos al més aviat possible i amb l’alt grau d’eficiència que caracteritza als nostres pro-
fessionals.
Però des del Grup Municipal Socialista creiem que no ens hem d’aturar aquí. Per això una
de les poques partides econòmiques que augmentaran en aquest pressupost 2009 serà la
de serveis socials. Hem de continuar treballant, sobretot quan la situació econòmica és tant
incerta com l’actual. 
Properament s’iniciaran les obres de remodelació i ampliació de l’espai que ocupa el depar-
tament de Serveis Socials, garantint així un espai de treball on els professionals podran
atendre els veïns en les condicions necessàries. 

Més serveis socials per a Montornès

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



Després de 13 anys de creixement continuat, l’economia mundial, europea, espanyola i catalana es
troben en una situació de crisi econòmica important i generalitzada. De fet estem patint tres crisis en
ple desenvolupament: liquiditat, solvència i confiança.
Hi influeixen factors exteriors, però no es pot obviar que bona part es deu a factors interiors.
No tothom (països, empreses i famílies) ho patirà igual, ni tothom se’n sortirà igual. Pels més pre-
parats i pels més àgils la crisi també pot ser una oportunitat de creixement. La crisi també pot ser
una oportunitat de posicionament de cara al futur si es fan les coses bé.
No hi ha receptes màgiques. El fonamental seran les actituds: dir la veritat, parlar clar, lideratge i recu-
peració de valors com la responsabilitat, la voluntat de superació, treballar dia a dia, la capacitat
d’iniciativa, l’esperit d’innovació, etc.
Ens cal un govern fort, cohesionat, amb les idees clares, que s’impliqui, que prengui decisions. Ens
cal escoltar els sectors afectats, estar al seu costat, parlar i dialogar, contrastar mesures, consensuar
polítiques. Cal adoptar mesures conjunturals a curt termini i reformes estructurals a llarg termini.
És el moment de generar confiança en la ciutadania i esvair dubtes i incerteses. Tenim raons per creu-
re que la nostra economia té futur i moltes oportunitats d’èxit. Tenim la seguretat que la cohesió
social del nostre país és una garantia que ens en sortirem. Però hem de passar de les declaracions
solemnes als fets.
És l’hora del coratge per prendre decisions. És l’hora d’enfrontar-se al repte de demostrar que és pos-
sible reformar el model econòmic de Catalunya per millorar-lo. És el moment de treballar per un pro-
jecte de futur ambiciós amb confiança, il.lusió i autoestima.
Tothom ha de ser responsable. Des de l’Ajuntament hi posarem el nostre granet de sorra, no ens que-
darem al marge. Potenciarem la formació per a desocupats que els garanteixi els coneixements
necessaris per optar a nous llocs de treball, i posarem els mitjans que calgui per ajudar les famílies
que pateixin de forma extrema les conseqüències de la crisi. Perquè la crisi és econòmica però les
seves conseqüències són socials.

Crisi / Oportunitat

La mejora del espacio público será una de las principales apuestas del Ayuntamiento de Montornès para los próximos
meses. Se urbanizaran la calle dels Pins, y la calle y el pasaje de Vinyes Velles. También se impulsará la renovación del
firme, servicios y aceras de la rambla y calle de Sant Sadurní y de la calle Estrella.

Des del punto de vista de la movilidad, queremos destacar que también se contemplan actuaciones para reducir las barre-
ras arquitectónicas en nuestro municipio, mejorando desniveles, aceras o pasos elevados. Personas mayores o con algu-
na discapacidad aumentaran su calidad de vida.

El cambio de ubicación de la parada del bus de delante del Ayuntamiento (próximamente se colocará una marquesina), la
web municipal en bilingüe, y bonificaciones en las ordenanzas fiscales han sido las primeras actuaciones, junto con la
mejora del transporte público que en esta legislatura verá la luz. Presentaremos también un proyecto para acceder a las
ayudas de la ley de barrios (Montornès Nord) que se acompañará de un proceso participativo.

El Montornès de los próximos 10 años está por definirse. Desde mi responsabilidad estamos elaborando las bases para
generar un Plan Estratégico de Ciudad, es decir, cómo será “nuestro Montornès” en los próximos años. ¿Usted quiere par-
ticipar en como será el Montornès de sus hijos? Seguro que sí.

En seis meses nuestra participación en el gobierno municipal se ha caracterizado por buscar propuestas que mejoren el
día a día de los ciudadanos. Hemos actuado de común acuerdo y lealmente con el resto del gobierno municipal, y nos
hemos dedicado a buscar soluciones y no a generar problemas ni a inventar mentiras.

La descalificación (el todo vale) que hace la oposición (The green-comunistas) hacia esta concejala por pertenecer al PP y
no haberles dado el voto en la investidura sigue igual. El ataque sistemático a todas las propuestas del gobierno o los pas-
quines llenos de mentiras e invenciones no son una manera madura y seria de hacer política. “Allá ellos”, nosotros segui-
remos trabajando para que Montornés avance.
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

Seis meses en el gobierno municipal. 
Inversiones i participación

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

En los ultimos meses el índice de paro va en aumento. ¿Quién no conoce a alguien a
quien hayan despedido? Lo cierto es que en Montornés se ha duplicado el número de
parados y seguro que se va a seguir incrementando en los próximos meses.

No obstante parece que el Presidente del Gobierno tiene la solución: el fondo estatal de inversión local. Se ha dotado al
municipio de Montornés con 2.188.870,32 euros para llevar a cabo nuevos proyectos con la condición de que éstos den
puestos de trabajo durante el 2009. La condición para que nos entreguen el dinero es presentar el proyecto en plazo y que
dichos proyectos sean de nueva creación.

Ciutadans volia contribuir i, per això, va presentar les seves propostes entre les quals hi ha la neteja dels boscos propie-
tat del municipi, la remodelació de la plaça dels Països Catalans, el soterrament de contenidors a les zones on sigui via-
ble, l’enderroc d’una casa propietat de l’Ajuntament per a millorar la mobilitat a la rambla de Sant Sadurní, la construcció
d’un carril bici per a millorar la comunicació entre els diversos barris amb les zones esportives i el casal de cultura, CIJ,
biblioteca, escola de música, instituts, etc. La nostra voluntat és aconseguir millorar el nostre poble i aquesta era una opor-
tunitat per fer-ho. 

Pues bien, amparados en que los proyectos sean de nueva creación y la falta de tiempo para redactarlos, se han presen-
tado los proyectos que ha querido el equipo de gobierno unilateralmente, entre los que se encuentran la urbanización de
las calles dels Pins i de Vinyes Velles y del passatge de Vinyes Velles.

Parece que hay vecinos que tienen más suerte que otros en Montornés y les urbanizan sus calles sin pagar contribucio-
nes especiales.

Les altres intervencions preveuen la renovació del paviment de calçades i voreres i altres serveis al carrer de Sant Sadurní,
rambla de Sant Sadurní, i carrer de l'Estrella. 

Esperem que es contracti gent de Montornès per dur a terme aquests projectes, segons informa el web de l’Ajuntament,
unes 70 persones.

Fons estatal d’inversió local

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

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

BORSA DE TREBALL
Electricista 
(Zona del Vallès i
Barcelona)

Perruquer/a 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: les pròpies de la
professió
Requisits: FP I o CFGM de
Perruqueria
Horari: matins de 9 a 13 h, tardes
de 15.30 a 19.30 h

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: les pròpies de la
professió
Requisits: FP I o CFGM
d’electricitat i tres anys
d’experiència. Permís de conduir
tipus B i vehicle propi
Horari: 8 hores diàries de dl a div

Soldador/a - muntador/a
(Vilanova del Vallès)

Administratiu/va
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: eventual +
indefinit
Tasques: les pròpies de la profes-
sió així com les relacionades amb
la documentació logística
Requisits: FP o CFGM
d’administració i experiència míni-
ma d’un any. Permís de conduir
tipus B i vehicle propi
Horari: Jornada parcial (8 a 13 h)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: eventual +
indefinit
Tasques: les pròpies de la profes-
sió
Requisits: experiència mínima
d’un any i permís de conduir
tipus B. Disposició a treballar,
puntualment, a altres províncies
de l’estat
Horari: de dl a div de 7 a 15 h

El Ple de la Corporació va acordar a la sessió ordinària del 8 de
gener de 2009, 
“...Primer.- Demanar l’aturada immediata dels atacs d’Israel a Gaza i
l’aturada dels míssils de Hamas contra el territori d’Israel.
Segon.- Fer una crida als organismes internacionals perquè garantei-
xin l’assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin
l’arribada d’ajuda humanitària, aliments i medicines.
Tercer.- Reclamar el retorn a la treva per tal de recuperar el com-
promís per un acord de pau iniciat al procés d’Annàpolis el 2007
comptant amb l’auspici de les instàncies internacionals.
Quart.-Reiterar la convicció que el diàleg entre les parts és l’única via
per a una solució pacífica i durable al conflicte.
Cinquè.- Instar el Govern espanyol a reclamar a les Nacions Unides
de manera urgent la defensa dels drets humans i de l’enviament
urgent d’una missió internacional de protecció de les víctimes del
conflicte i d’interposició sota el mandat de l’ONU...”

El contingut literal de les mocions és a l’acta de la sessió del Ple Municipal
corresponent. Per a qualsevol consulta, les actes són a disposició pública al
tauler d'anuncis de les oficines municipals.

Mocions plenàries
Moció per demanar la fi de la massacre del poble palestí

Moció de mesures d’austeritat municipal per augmentar
despeses de Benestar Social
El Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès va acordar a la sessió
ordinària del 8 de gener de 2009,
“...Primer.- La congelació dels sous corresponents a l’alcalde, regi-
dors i càrrecs de confiança, així com la de les partides pressupostà-
ries relacionades amb les dietes per assistència a plens, juntes de
govern i comissions informatives.
Segon.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2009 i fins al dia 31
de desembre les assignacions a percebre pels grups polítics munici-
pals pels conceptes i imports següents: component fix per grup 500
euros i component variable per regidor 100 euros.
Tercer.- Incrementar la partida de Benestar Social del pressupost
municipal de l’any 2009 en 20.400 euros.”
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El Ministeri d'Administracions Públiques ha notificat al
Consistori la concessió de finançament per als quatre pro-
jectes de via pública que Montornès va presentar al fons
extraordinari d'inversió local que el govern de l'Estat ha
previst per als municipis aquest any 2009. 

Els quatre projectes inclosos al fons tenen a veure amb la
urbanització i la millora de la via pública. Un dels projectes
preveu actuacions d'urbanització dels carrers dels Pins i de
les Vinyes Velles i del passatge de les Vinyes Velles.

Les altres tres intervencions preveuen la renovació del pavi-
ment de calçades i voreres i altres serveis al carrer de Sant
Sadurní, rambla de Sant Sadurní, i carrer de l'Estrella, així
com també la supressió de barreres arquitectòniques a
diversos barris. 

En relació a la creació de llocs de treball mitjançant aques-
ta inversió pública, el consistori ha previst que les quatre
intervencions poden donar feina a unes setanta persones
aturades.

Les normes que regulen l'obtenció d'ajut del fons
d'inversió local són estrictes. Els projectes no han de
comptar amb cap altra via de finançament, els treballs
s'han de licitar en el termini d'un mes a partir de la con-
cessó de l’ajut, i les obres s'han d'executar dins l'any 2009.

D’acord amb les previsions, l’Ajuntament de Montornès rebrà a l’entorn de 2.600.000 euros del fons estatal
que té per finalitat impulsar obra pública i ocupació 

L’Ajuntament executarà quatre projectes amb el fons
d’inversió local del Govern de l’Estat

Montornès és el novè poble de la comarca més beneficiat pel programa d'ajuts

Rambla de Sant Sadurní

Carrer dels Pins

Carrer de l’Estrella

Passatge de les Vinyes Velles Carrer de les Vinyes Velles



8

FETS VIUS

Durant l'any 2009 seran setze els pobles del Vallès Oriental
que compartiran el servei de la deixalleria mòbil. De forma
alterna, i d’acord amb un calendari establert, els ajunta-
ments col·laboradors instal·len als seus municipis el centre
itinerant de recuperació de residus.

L’objectiu és millorar el coneixement dels ciutadans sobre
les deixalleries i la seva funció de classificació de residus
per a reciclar, així com també afavorir el dipòsit selectiu
d’altres residus que per la seva composició es consideren
especials.

A la deixalleria mòbil, que és un camió adaptat i equipat
amb diversos contenidors, es pot dipositar oli vegetal i
mineral, medicaments, aerosols, piles, bateries, fluores-
cents, bombetes, roba, petits electrodomèstics, pintures,
dissolvents, vidre especial, envasos bruts, CD i DVD.

La instal·lació mediambiental, subvencionada per l'Agència
de Residus de Catalunya, es va presentar públicament el
passat 22 de desembre, i el 2 de gener el servei es va estre-
nar a Montornès.

El consistori ha previst que la deixalleria mòbil s'instal·li
també en zones properes als centres escolars i, així difon-
dre entre els més petits l'ús d'aquests punts de recollida
selectiva.

Servei de deixalleria mòbil a Montornès
La deixalleria mòbil del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental presta servei a Montornès
Centre cada divendres, de 9 a 13,30 h, a la confluència dels carrers de Joan XXIII i de Palau d’Ametlla, coin-
cidint amb el mercat ambulant. En el cas de Montornès Nord, la instal·lació mediambiental se situa al carrer
de la Llibertat el tercer dimecres del mes, de 8 a 14 h, coincidint també amb el mercat setmanal.

Calendari fiscal 2009

Organisme de Gestió Tributària

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 2/2/2009 al 2/4/2009 

- Mercat Municipal
Del 2/3/2009 al 5/5/2009

- Impost sobre béns immobles urbans
1a fracció domiciliats: 1/7/2009
2a fracció domiciliats: 1/10/2009

- Impost sobre béns immobles urbans no
domiciliats

- Impost sobre béns immobles de
característiques especials

- Impost sobre béns urbans rústics
Del 30/4/2009 al 3/7/2009

- Impost sobre activitats econòmiques
- Taxa per recollida d’escombraries
- Taxa per recollida d’escombraries comercials
- Taxa per recollida d’escombraries industrials
- Taxa servei de cementiri municipal
- Taxa per entrada de vehicles-guals
- Taxa d’ocupació de sòl, subsòl i volada
- Taxa per ocupació de via pública

Del 2/10/2009 al 2/12/2009

Saps quins serveis et
podem oferir a l’Oficina
Local d’Habitatge?
Et facilitem informació i assessorament
relacionat amb la compra o el lloguer d’un
habitatge; gestionem la tramitació de la
Renda Bàsica d’Emancipació, d’ajuts i/o
prestacions econòmiques a la compra, al
lloguer i a la rehabilitació, i tramitem
cèdules d’habitabilitat.
Amb l’objectiu de facilitar habitatge de
lloguer a preus moderats gestionem una
Borsa d’Habitatges de la Xarxa de
Mediació. Aquesta borsa s’administra
mitjançant un registre de sol·licitants obert
a l’Ajuntament.

Ajuntament de 
Montornès del Vallès
Av. de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70
Fax 93 562 27 62
olh@montornes.cat





El 19 de febrer, dijous gras,
s’inicien les activitats progra-
mades per al Carnaval
d’enguany i es perllongaran
fins al 25 de febrer, dimecres
de cendra
A les 18.30 h del 19 de febrer, es pre-
veu l’arribada de SM Carnestoltes al
pati del Centre Infantil i Juvenil (CIJ).
L’alcalde li farà el traspàs de la vara de
manar i es llegirà el pregó d’inici de
festes. Un hora abans hi haurà un
concurs de truites.
La Biblioteca acollirà, a partir de les
11.30 h, la primera proposta del dis-
sabte de carnaval amb disfresses i
contes a càrrec de Sessi Sitjar. A la
tarda, a les 17,15 h, es farà la concen-
tració de disfresses a la plaça de Lluís
Companys. Amb l’arribada de SM
Carnestoltes, començarà la rua que
acabarà cap a les 20 h al Pavelló
Municipal d’Esports. Mitja hora més
tard, s’ha previst el lliurament de pre-
mis del concurs de disfresses i per
acabar la festa, el ball. A les 22 h, al
Teatre se celebrarà el Carnavalrock.
Per participar a la rua i al concurs cal
inscriure’s del 10 al 20 de febrer al
Casal de Cultura o al CIJ, de 17 a

20,30 h, i el mateix dissabte, 21 de
febrer, de 16 a 17 h, a la plaça de Lluís
Companys. Les inscripcions són gra-
tuïtes.
El diumenge, dia 22, a les 11 h, hi
haurà una xocolatada a la plaça del
Poble, i després sortirà la rua infantil
que finalitzarà el recorregut al Centre
Infantil nou. A les 12 h, se celebrarà la
festa d’inauguració de l’equipament.
El dimecres de cendra, a les 19 h, sor-
tirà de l’edifici de l’Ajuntament la rua
de dol per l’enterrament de la sardina,
que acabarà amb una sardinada
popual Casal de Cultura.

El web de l’Ajuntament de Montornès ha incorporat durant
les darreres setmanes diverses novetats. Entre les més des-
tacades, hi ha la renovació d’espais a la pàgina d’inici, amb
la incorporació d’un calendari per fer més accessible
l’agenda d’activitats, i la incorporació d’una eina automàti-
ca de traducció del web al castellà.
El lloc també ha incorporat una secció de “Videoteca” per-
què els usuaris puguin visionar-hi documents relacionats
amb el municipi. De moment, hi ha disponibles dues excur-
sions de la col·lecció Estimo Montornès i properament serà
accessible el documental Parlem de Montornès, memòria
del segle XX. L’evolució d’un poble.
L’actual web de l’Ajuntament de Montornès es va posar en
marxa a mitjans de l’any 2006. El lloc ofereix informació
genèrica del municipi així com també informació detallada
de normatives i de més d’un centenar de tràmits i serveis.
Durant l’any 2008 el web va rebre 118.317 visites.

10

FETS VIUS

Cada dilluns. L’hora del conte per a infants de 3 a 9 anys. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 6. Inauguració de l’exposició Història de Can Xerracan. Més de vint anys d’art con-
temporani. A la Galeria Municipal, a les 19 h. (Vegeu més activitats a la contraportada)
Fins al dia 11. Exposició de pintura de Nati Pamplona i Julia Soto al Casal de Cultura
El dia 12. Lliurament de premis i inauguració de l’exposició del concurs de cartells de
Carnaval. A les 19 h a la sala riu Mogent del Casal de Cultura. Exposició fins al dia 22
El dia 14. 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 18. Parlem amb... Najat El Hachmi, guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 20. It’s story time. L’hora del conte en anglès. A les 19 h, a la Biblioteca
El dia 25.Parlem de Llibres sobre Adriana Mater d’Amin Maalouf. A les 18 h a la Biblioteca

Novetats al web municipal

altres propostesdel mes www.montornes.cat

Joves Guia: projecte de
voluntariat entre iguals

Carnaval 2009 

El projecte, impulsat pel Departament de Joventut de
l’Ajuntament als dos IES del municipi, té l'objectiu de cons-
tituir parelles de companys d'ajuda mútua dins i fora de
l'aula. La finalitat és afavorir la tolerància i el respecte cap
als altres per tal de millorar la convivència i el civisme als
centres educatius i, per extensió, als altres espais de tro-
bada entre joves.
Més d'una trentena d'alumnes, amb edats compreses
entre 12 i 14 anys, participaran en la iniciativa que ofereix
també una part de formació pràctica per als joves que vul-
guin fer d'acompanyants.
La idea es va començar a gestar a partir del projecte PID-
CES (Punt d'Informació i Dinamització als Centres d'En-
senyament Secundari) que funciona a l'IES Vinyes Velles
des de fa 7 anys, i a l'IES Marta Mata des de’n fa 2.



Un dia normal l’Ivan no matina. La
seva activitat comença a les 12.30 h,
amb els infants del menjador de
l’escola de Can Parera. La mateixa
escola on va anar de petit. A les 17 h
s’acosta al nou centre infantil de
Montornès Nord i berena amb els
infants de L’amiga formiga. Però
l’Ivan no és cuiner ni cambrer. Des de
fa 14 anys (ara en té 30) la seva vida
professional està dedicada a l’atenció
als més petits i al seu lleure.

“Vaig començar sense plantejar-
m’ho, una mica per inèrcia. Els meus
pares també eren monitors i jo vaig
seguir la seva experiència. De petit
com molts nens, volia ser veterinari,
però ara no em veig fent una altra
cosa”.

Quan tenia entre 5 i 6 anys, l’Ivan va
començar a anar a l’esplai, als 16 es
va fer premonitor (voluntari) i als 18
monitor. Després va continuar a la
ludoteca del Casal de Cultura, llavors
es deia L’ós formiguer i posteriorment
a L’amiga formiga on encara treballa.
També participa en activitats puntuals
com les colònies o el parc de Nadal.

Es passa la major part del dia envoltat
d’infants.

“Vivim en un món d’adults i treballar
amb infants em dóna la possibilitat de
ficar-me en el seu món i veure-ho tot
amb els seus ulls. És molt gratificant”,
diu, “quan tens un mal dia els nens et
regalen un dibuix o un somriure i de
seguida et pugen els ànims.”

El seu tarannà col·laborador i solidari
l’ha dut a involucrar-se, mar enllà, en
projectes a Nicaragua i a Brasil, sem-
pre relacionats amb la protecció de la
infància.

L’Ivan és agradable, tranquil i rialler.
Una mica nen, ho diu ell mateix. Té la
intenció de fer l’Acreditació de com-
petències que ofereix la Generalitat per
poder cursar després el cicle superior
d’Educació Infantil. 

Viu amb la seva tieta en un pis familiar
i en té prou amb el sou de monitor. “Si
no compres gaires coses, te’n vas sor-
tint. És clar que jo tinc facilitats, no
pago hipoteca, ni cotxe, no tinc fills…
gasto poc”.

“El futur? No me’l plantejo gaire, el
meu ritme és una mica lent, els que
em coneixen ja ho saben”, diu rient,
“de moment, vaig fent”.
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