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Les persones immigrades representen el 10%
de la població de Catalunya, un fet que ha

dibuixat un nou teixit social que cal conèixer.
Els nous catalans és un programa de TVE a
Catalunya que s’emet els diumenges a les

12.30 h per La2 i ens mostra com viuen aquí els
immigrants. L'objectiu és descobrir com les seves aporta-

cions enriqueixen la societat, perquè estem convençuts que el
coneixement mutu és la base de la convivència.

El Voluntariat Lingüístic facilita que tots aquells que
tinguin un coneixements bàsic de català i el vulguin
millorar, puguin practicar-lo en un context real, ja que
els posa en contacte amb persones que el parlen habi-
tualment i que destinen una hora a la setmana a practi-
car el català amb ells, tot passejant pel poble o prenent
un cafè.

El mes passat es va iniciar a Montornès la 7a edició del
Voluntariat Lingüístic. Disset parelles lingüístiques es
trobaran un cop per setmana fins al mes de juny per
xerrar en català de manera distesa.

Amb la intenció de donar a conèixer més àmpliament
aquest programa i amb el desig d’aplegar en un acte
totes aquelles persones que estan fent esforços per
conèixer la llengua catalana, el proper 21 d’abril, a les
18 h, a la sala d’actes de la Biblioteca de Montornès,
alguns dels participants en el Voluntariat i alumnes de
català dels cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística i de l’aula de català dels dos casals dels
avis de Montornès del Vallès, ens llegiran poemes
d’amor en un acte que s’emmarca dintre de les activi-
tats de la diada de Sant Jordi, dia de llibres, roses i
amor.

Millorem la nostra parla
Cal recordar que les formes d’infinitiu acabades en
–GUER són formes dialectals i no són apropiades en
un registre estàndard de la llengua, per això caldria
evitar-les en situacions formals. Així doncs, hauríem
d’oblidar-nos de formes com VOLGUER, SAPIGUER o
CAPIGUER i substituir-les per les formes correctes
VOLER, SABER i CABER.

També són incorrectes els gerundis acabats en
–GUENT com VOLGUENT, SAPIGUENT o CAPIGUENT
i hauríem d’esforçar-nos a utilitzar les formes normati-
ves VOLENT, SABENT, CABENT.

Voluntariat lingüístic

Recomanacions

El mes de novembre de 2008 es va presentar el
llibre L’aeròdrom 329. Montornès del Vallès i
l’aeronàutica en la Guerra Civil Espanyola de
David Gesalí Barrera, darrer guanyador de la

Beca Montornès de recerca històrica. Encara el
podeu obtenir gratuïtament a l’Ajuntament de

Montornès del Vallès.

Per llegir

Per veure

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 també dilluns i dimecres de 17 a 19 h

Alguns dels participants en aquesta 7a edició



El Departament de Seguretat Ciutadana ha presen-
tat per primera vegada a tots els grups municipals,
la memòria de les dades policials referides a l’any
2008.
Les dades incloses en aquesta memòria es van
presentar el 10 de març a la Junta Local de
Seguretat, que està integrada pel regidor de segu-
retat ciutadana, l’inspector en cap de la Policia
Local, i l’inspector en cap de l’Àrea Bàsica dels
Mossos d’Esquadra de Granollers, sota la pre-
sidència de l’alcalde.
La Policia Local va realitzar l’any passat 9.390
actuacions en diversos àmbits d’actuació, que
inclouen 2.829 intervencions en matèria de trànsit,
1.610 actuacions relacionades amb la seguretat
ciutadana, 1.365 amb la senyalització, les ins-
tal·lacions municipals i la via pública, 911 amb les
emergències i l’auxili al ciutadà, 905 amb la policia
judicial, 966 amb l’atenció ciutadana, 747 amb la
policia administrativa i 57 amb els menors.
La memòria també recull que durant l’any passat
es van dur a terme a Montornès un total de 41
detencions, d’aquestes, 13 estaven relacionades
amb la violència de gènere i 5 amb robatoris amb
força comesos al municipi.
Es van planificar 9 dispositius especials de trànsit i
seguretat ciutadana i més d’una vintena de serveis
extraordinaris coincidint amb esdeveniments mul-
titudinaris.

Educació per la mobilitat segura
Un altre tret destacat a la memòria és que l’any
passat les accions educatives per la mobilitat
segura van arribar a 1.400 habitants, 900 més que
al 2007. Durant 2008 es van dur a terme cursos
d’educació viària als quatre CEIP de Montornès i,
per primera vegada, es va incloure la formació per
a alumnes de P-4 i activitats per als alumnes de
primer i tercer d’ESO dels dos IES de Montornès.
També es va establir un primer contacte amb els
usuaris dels Casals dels Avis.
Ja formant part de les activitats previstes per al
curs 2008 - 2009, la Policia va dur a terme diver-
ses accions formatives adreçades als alumnes de
l’IES Vinyes Velles, jornades dirigides als joves
del Pla de Transició al Treball (PTT), tallers al Parc
de Nadal, així com també col·laboracions a
l’Institut del municipi de veí de Vilanova.

EEDDIITTOORRIIAALL

Seguretat en temps de crisi
Els últims dies hem escoltat rumors als nostres carrers sobre
diferents robatoris i delictes comesos especialment als
comerços del nostre municipi els quals tenen una base real,
però que generen una alarma social desproporcionada a la
població.

És cert que en època de crisi augmenten els petits delictes
comesos per lladres “no professionals”, i en aquest sentit
s’ha d’actuar amb més presència policial, però també amb
més prevenció ciutadana, especialment entre els col·lectius
més vulnerables.

Des de l’Ajuntament hem contractat més policies, estem tre-
ballant conjuntament amb els Mossos d’Esquadra reforçant
els quadrants de serveis i la vigilància, especialment els caps
de setmana, i estem a més a més, realitzant jornades preven-
tives informatives sobre mesures de seguretat. 

Per altra banda, i amb l’arribada del bon temps, tornen les
queixes per actes incívics, sorolls, infraccions de les nostres
ordenances, etc. Són incidències de convivència, no pas
d’inseguretat ciutadana, tot i que en algunes ocasions prenen
la categoria de delictes si els danys superen els 400 euros.

Aquestes accions incíviques d’una minoria de joves que des-
trossen els aspersors dels nostres jardins, que pinten equipa-
ments públics o privats, que trenquen més de 100 papereres
a l’any i que malmeten el nostre mobiliari urbà, s’han d’aturar
i castigar, però aquesta responsabilitat és una responsabilitat
de tots.

A les nostres cases i a les nostres escoles hem d’ensenyar
educació i civisme. Hem de confiar en la nostra policia com a
ciutadans, i com a pares tenim l’obligació d’ensenyar educa-
ció i civisme als nostres fills. De la primera responsabilitat
ens encarreguem des de l’Ajuntament, la segona és cosa de
tots.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Memòria de les dades
policials de 2008

Tallers per la mobilitat segura al Parc de Nadal



Cada día más pancartas de protesta engalanan nuestras calles, y con razón, ya va siendo hora de
que demos a nuestros niños un lugar digno donde ir a estudiar. Es fácil sacar balones fuera y decir que esto no nos corres-
ponde y que es culpa de otro, pero señores, ustredes también forman parte de esos a los que llaman los otros.  

Existen soluciones de construcción rápidas y ecológicas que se han llevado a cabo en otros municipios ¿por qué ya no
son válidas? ¿habrá algún interés oculto? A nosotros nos sorprende sobremanera estos cambios de opinión. El año pasa-
do estas construcciones eran ideales y ahora ya no sirven. Sinceramente no entendemos a la clase política. 

Menos dinero en embajadas (les recordamos 2,2 millones de euros para 2009) y MÁS EDUCACIÓN. Cumplan con la ley y
pongan la casilla. Volem triar! català/castellà/bilingüe.

Sin duda la crisis o mejor dicho el ojo del huracán que ya tenemos encima viene una parte inducido por
la crisis internacional, pero como peso específico está la burbuja inmobiliaria y la falta de preparación
de algunos sectores para afrontar una caída del consumo. 

La falta de confianza y el no saber qué hacer por parte del gobierno central está siendo un factor clave
en el desarrollo de la crisis. Se ha perdido la confianza en el modelo económico y se está cuestionando
el modelo financiero. El paro no para de crecer también en nuestra ciudad, la crisis esta afectando con
especial intensidad al más débil. Es por todo ello que el gobierno de Montornés ha trabajado, trabaja y
trabajará, con especial dedicación, para mitigar en la medida de sus posibilidades las consecuencias
nocivas que la crisis está teniendo sobre nuestros ciudadanos/as y las empresas. 

Els números no enganyen, però poden ser interpretats erròniament si ens falta informació. I això podria
estar succeint en aquests moments quant a la taxa d’ocupació de via pública que afecta especialment a
terrasses de bars i restaurants. 

Si comparem la taxa del 2008 amb l’actual hi veiem un increment del 150%. Comparant l’import en euros l’increment és
de 10,75 € (de 7,25 passem a 18 €/m2 anual). Sens dubte pot sorprendre que es faci un increment del 150% però quan
veiem la traslació en euros ens adonem que partim d’un import molt baix. Continuant amb la comparació, ara amb els
municipis veïns, podem adonar-nos que a Montornès la taxa és de 18 €, a Montmeló de 83 € i a Parets de 182 €. 

Finalment, considerant que és una ampliació de la superfície de l’establiment, cal no oblidar que els preus en el mercat
immobiliari d’aquest sector se situen actualment en uns 130 € m2/any.

No ens han sorprès les mentides de l'alcalde i el grup socialista respecte al nostre suposat vot negatiu
en relació a les gestions sobre l'IES Marta Mata. Sovint menteixen. Hem de recordar que hem donat
suport a tots els expedients sobre l'IES que han arribat al ple, fins i tot a l'estranya moció que el govern
va presentar en l’últim.

Nosaltres ens hem oposat al pressupost municipal per al 2009, perquè estem en desacord amb el seu conjunt, però això
no vol dir que desaprovem totes les despeses que conté. Demostra mala fe qui vol crear confusió.

Hem mantingut plena lleialtat institucional per reforçar una posició conjunta de l'Ajuntament davant la Generalitat. Ens des-
concerta que pretenguin desacreditar-nos davant dels pares i mares, i de la direcció del centre. Ara, més que mai, convé
que tots ajudem a aconseguir el nou IES com abans millor. També l'alcalde, si us plau. 

Llum verda de medi ambient al nou institut

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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En l’últim Ple Municipal es va aprovar una proposta de l’equip de govern per fer tot el possible
perquè l’expedient previ sortís del Departament de Medi Ambient abans de finals de mes, i així

ha estat. Ara l’Ajuntament s’ha d’encarregar del projecte executiu abans de final d’any, fet pel qual volem tranquilitzar la
comunitat educativa, ja que les places per als propers cursos estan garantides, i a més, el nou institut entrarà en funcio-
nament el curs 2011-2012 en les mateixes dates que si s’hagués fet al terreny actual. 

Volem agrair al grup municipal d’ICV-EUiA el seu suport en aquest tema tan sensible, tot i que és cert que van votar en
contra del pressupost municipal que contemplava la partida per avançar el projecte executiu del nou IES Marta Mata.

L’IES Marta Mata és cosa de tots 

La trampa del %

La crisis en el ojo del huracán

Los otros

C. Tarrés
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Un d’aquests projectes proposa la cre-
ació d’un parc natural i arqueològic a
la muntanya de les Tres Creus que
serveixi per a la posada en valor del
seu patrimoni natural de forma pa-
ral·lela al procés de recuperació del
jaciment de Can Tacó – turó d’en
Roina. 

Els turons de les Tres Creus són un
observatori privilegiat de la Via
Augusta al seu pas pel Vallès Oriental
i el Barcelonès. La seva situació estra-
tègica va ser la causa que, al segle II
aC, en ple procés de romanització de
la  península, es construís, al cim d’un
d’aquests turons, un assentament

romà destinat a controlar el territori
circumdant. 

Des del punt de vista natural, els
turons tenen un gran interès com a illa
biogeogràfica situada entre ecosiste-
mes fluvials. És un espai connector
entre els rius Congost i Mogent i, fins
i tot, entre el riu Congost i els espais
de la plana de can Vilaró i ca
l’Ametller, i el Parc de la Serralada
Litoral.

L’actuació planteja, entre altres aspec-
tes, la restauració paisatgística dels
turons, l’arranjament de les principals
vies d’accés al jaciment i al futur parc,
i la construcció d’un punt d’informació
per als visitants. 

Aquesta proposta és compartida amb
l’Ajuntament de Montmeló i té un cost
inicial estimat de 496.738,06 euros.

Centre d’interpretació de la
natura i el paisatge
El segon projecte que opta als recur-
sos del fons de cohesió de la Unió
Europea preveu la construcció d’un
centre d’interpretació de la natura i del
paisatge en una parcel·la de 8.114,32
m2 de superfície que és propietat de
l’Ajuntament i està situada a Montor-
nès Nord. 

Per tal d’evitar l’impacte medioam-
biental d’un edifici a la muntanya, el
centre s’ha projectat en diversos
recintes individuals, integrats en
l’entorn, per acollir una sala d’exposi-
cions, una sala de projeccions i una
zona per a tallers pedagògics. A més
es preveu la creació a l’aire lliure d’una
àrea de jocs infantils, d’una zona de
pícnic i d’un lloc d’estacionament de
vehicles.

Aquest futur equipament també es
recollirà al projecte d’intervenció inte-
gral de Montornès Nord que es pre-
sentarà a la sisena convocatòria dels
ajuts de la Llei de millora de barris,
àrees urbanes i viles. 

La construcció del centre d’interpre-
tació de la natura i del paisatge té una
valoració estimada de 629.441,77
euros.

L’Ajuntament presentarà al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, dues intervencions relacio-
nades amb la recuperació dels turons de les Tres Creus perquè siguin subvencionades al programa 2009 - 2013

La recuperació dels turons de les Tres Creus
opta als ajuts del FEDER

Vista del turó d’en Roina des del turó del dipòsit d’aigua

Les dues actuacions per a la recuperació dels turons de les Tres Creus pretenen que la zona esde-
vingui un important focus d’interès lúdic i cultural



Actualment Montornès no
té cap hectàrea del seu terri-
tori integrada en l’Espai d’Inte-
rès Natural (EIN) de la Conreria-
Sant Mateu-Céllecs, tot i que pràcti-
cament la totalitat del terme considerat
sòl no urbanitzable està inclòs a l’àmbit
d’actuació del Consorci.

A la proposta del Consorci d’ampliació de l’espai considerat d’interès natural de
la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, hi ha la sol·licitud de Montornès d’incloure
zones forestals i agrícoles del municipi, així com la preservació dels espais
fluvials dels rius Congost, Mogent i Besòs. 

El mes de juny de 2008, el Ple Municipal va acordar tras-
lladar al Consorci del Parc de la Serralada Litoral
aquesta petició que engloba la protecció de 468
hectàrees. Això representa un
46% del terme municipal.

El tram del carrer de Can Parellada
que s’ha tallat al trànsit és el que va
des de la rotonda a la qual conflueixen
els camins de Masferrer i del Raval
fins a la rotonda que enllaça els

carrers de Carles Riba i de Federico
García Lorca. 
La ruta alternativa passa pel camí del
Raval, els carrers del Raiguer, del riu
Congost, i de les Tres Creus.
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La Generalitat rep la sol·licitud de
protegir zones naturals de Montornès

Tancament del carrer de Can Parellada
Des del 23 de març, ADIF, l’empresa pública adscrita al Ministeri de
Foment i encarregada de les infraestructures ferroviàries de l'Estat, ha
tancat al trànsit el tram del carrer de Can Parellada afectat per les obres
de construcció del traçat de l'AVE

El Ple de la Corporació va prendre, a la
sessió ordinària del 5 de març de 2009,
els acords següents:
“...Primer.- L’Ajuntament de Montornès
del Vallès fa seus els objectius de la Unió
Europea per a l’any 2020 i adopta el com-
promís de reduir les emissions de CO2 en
el seu territori en més del 20% per a
2020 mitjançant la creació de plans
d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Montornès del
Vallès es compromet a elaborar un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible en un termi-
ni màxim d’un any des de la data
d’adhesió al pacte. L’abast del document
respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de la Comissió de
Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i
una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats...”

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 d'adhesió al pacte d'Alcaldes

Moció contra la directiva europea
d'ús de material pirotècnic
El Ple de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès va acordar, a la sessió ordinària del
5 de març de 2009,
“...Primer.- Que el Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Govern
Espanyol com a òrgans competents, esta-
bleixin el caràcter singular dels elements
festius de cultura popular i tradicionals
catalans, mitjançant una regulació especí-
fica en l’ús dels materials pirotècnics, que
garanteixin el correcte desenvolupament
de les diferents representacions festives
dels grups de foc i de les corresponents
colles infantils...”

Moció referent a l’IES Marta Mata
El Ple de la Corporació va acordar, a la
sessió ordinària del 5 de març de 2009,
“...Primer.- Instar al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat perquè agiliti
l’informe previ a la requalificació urbanís-
tica del nou terreny per a l’IES Marta
Mata.
Segon.- L’Ajuntament haurà d’encarregar
el projecte executiu del nou centre que
haurà d’estar finalitzat abans del 31 de
desembre de 2009. 
Tercer.- Demanar al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
que faci un informe sobre les necessitats
educatives del municipi, tant de batxillerat
com de cicles formatius, que haurà
d’estar finalitzat abans del 31 de desem-
bre de 2009.
Quart. - Demanar el compromís formal a
la Generalitat de Catalunya perquè declari
aquesta obra com a prioritària, i s’adjudi-
qui a la primera convocatòria de l’Institut
Català de Finances o de GISA indistinta-
ment, una vegada estigui tot el procés
administratiu i urbanístic finalitzat.  
Cinquè.- Fer conjuntament amb la
Comunitat Educativa del nostre municipi
reunions mensuals ordinàries de segui-
ment d’aquest procés, així com totes les
extraordinàries que facin falta amb
l’objectiu que el nou institut sigui una
realitat el curs 2011-2012...”

Proposta d’ampliació de l’Espai
d’Interès Natural La Conreria-
Sant Mateu-Céllecs 

Riu
Co
ng
ost

Riera de
Vallromanes

Riu Besòs Les Tres
Creus

Plana de
Can Vilaró

Serralada Litoral

Riu Mogent

Turó del
Castell de

Sant Miquel

Turó de la
Salve

Turó de
Calders

Turó del
Telègraf

L’Olleta
L’Ernest

Cucut

Montcau
(o de Deu)

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha presentat al Departament
de Medi Ambient la proposta d’ampliació de l’Espai d’Interès Natural
(EIN) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs



Una quarantena de persones van par-
ticipar a la sessió de presentació del
procés de participació ciutadana rela-
cionat amb l’elaboració del pressu-
post municipal de 2010.
En aquesta primera trobada, celebrada
a final del mes de març a la sala
d’actes de l’Ajuntament, es va infor-
mar sobre la metodologia de treball,
es van explicar els aspectes més sig-
nificatius dels pressupostos munici-
pals i es va conformar la comissió de
seguiment del procés, integrada per
tècnics i representants d’entitats.
La reunió informativa del mes de març
va obrir un calendari de trobades que
es desenvoluparà fins al mes de

novembre. Entre els mesos d’abril i
juny s’obrirà una campanya general
de recollida de les propostes dels
veïns. En aquest cas, les persones que
vulguin participar ho podran fer mit-

jançant butlletes que es podran dipo-
sitar en diverses urnes situades a
equipaments municipals. Les actua-
cions que es proposaran dur a terme
se seleccionaran en un taller.
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Inici del procés de participació a l’entorn del
pressupost municipal 2010

Creixement del reciclatge de residus domèstics durant 2008

La fracció de rebuig generada a Montornès es va reduir l’any passat en un 2%, segons les dades recollides a
la memòria sobre la gestió de residus municipals i neteja viària de l’any 2008, elaborada pel Departament de
Medi Ambient de l’Ajuntament

De la memòria sobre la gestió de resi-
dus municipals de 2008, destaca
l’increment del reciclatge de la fracció
orgànica en un 17% respecte 2007.
De 732,14 tones de l’any 2007, s’ha
passat a recollir 856,24 tones de
matèria orgànica. La freqüència del
servei de recollida és diària.

El reciclatge d’envasos també ha cres-
cut i ha augmentat en un 9%. L’any
2007 es van seleccionar més de
131.353 quilos i el 2008 la xifra es va
situar en 158.436 quilos. Les tones
recollides de vidre i de paper-catró
s’han mantingut i la recollida porta a
porta del paper i del cartró comercial
ha augmentat una mitjana del 3% res-

pectes exercicis anteriors. El vidre es
recull dos cops al mes. El paper, el
cartró i els envasos, tres dies a la set-
mana.
En relació als residus voluminosos,
l’any 2008 va registrar 291,97 tones,
de les quals el 70% van ser recollides
sense avís previ, i només el 30%
corresponen a serveis sol·licitats pels
ciutadans. 
De juny a desembre de 2008 es van
imposar 50 sancions per incompli-
ments de l’ordenança municipal de
regulació de residus a la via pública i
de la Llei 6/1993 del 15 de juliol, regu-
ladora dels residus. El 46% dels
infractors són ciutadans, el 44%
empreses i comerços, i la resta indús-
tries.
L’any passat 6.185 persones van fer
ús de la deixalleria, xifra que denota
un augment de l’afluència d’usuaris en
referència a anys anteriors. A la ins-
tal·lació medioambiental es van dipo-
sitar 1.229,67 tones de residus, entre
els quals destaquen fusta, poda, volu-
minosos i runa.

Servei municipal de recollida de voluminosos

El procés, que compta amb el su-
port de la Diputació, permetrà als
ciutadans decidir sobre una parti-
da en el capítol de manteniment i
obres del proper pressupost

Sessió de presentació del procés, celebrada el 26 de març a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
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Més de mig any de funcionament
del Centre d’Atenció Comunitària

El CAC es va posar en marxa el mes de
juliol de l’any passat i presta serveis
d’atenció social i d’infermeria. Des
d’aleshores, el servei d’infermeria ha
atès una mitjana de 13 visites diàries.
De l’1 de setembre de 2008 al 13 de
març de 2009, a l’equipament es van
atendre un total de 352 visites i es van
practicar 224 extraccions.
La prestació assistencial al Centre
d’Atenció Comunitària es concentra
en dos dies a la setmana, els dimecres
i els divendres, de 8 a 11 h. El servei
d’infermeria atén vacunacions, con-
trols en pacients sotmesos a medica-
ció anticoagulant, extraccions de
mostres de sang per a analítiques,
cures programades i també l’acollida i
informació per als nous usuaris.
L’atenció sanitària, programada des
del Centre d’Atenció Primària (CAP),
es complementarà aquest any amb
tallers d’educació sanitària.
Pel que fa a l’atenció social que es
presta al CAC, responsabilitat de

l’Ajuntament, els primers mesos s’ha
centrat en el desenvolupament del Pla
de Recepció i Acollida Municipal
(PRAM), i ha anat a càrrec d’una agent
de diversitat que realitza tasques de

suport al municipi, gràcies a la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona. Durant aquest mes d’abril
s’hi preveu la incorporació de les
assistents socials i dels educadors.

El Centre d’Atenció Comunitària, el CAC, està situat al número 16 del carrer de Federico García Lorca, a
Montornès Nord

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
Mecànic de manteniment - Soldador  
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: temporal
Tasques: manteniment de planta química amb soldadura
Requisits: auxiliar (FPI o CFGM) o tècnic especialista (FP II o CFGS) en
mecànica i/o electrònica industrial
Horari: de 8 a 18 h aproximadament

Animador sociocultural / Monitor de temps de lleure 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 6
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: les pròpies de la professió
Requisits: amb la titulació corresponent. També s’accepta experiència
acreditada en l’àmbit del lleure
Horari: matins de 9’30 a 13 h. A temporades i dies concrets

Comptable  
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: gestió cobraments / pagaments i comptabilització d’apunts
entre d’altres
Requisits: FPII, CFGS o Diplomatura. Programari de gestió Contaplus
Horari: de 7’45 a 13 h i de 14 a 17 h. Els divendres i l’estiu horari intensiu





El llibre Montornès a la vista recull 128 elements del
municipi distribuïts entre patrimoni immoble, moble i
natural. 

Cada element conté una fitxa amb dades com ara la ubica-
ció, l’època, l’ús, l’estil i la titularitat. També se’n fa una
descripció i la contextualització històrica. Tot plegat
s’il·lustra amb fotografies actuals i antigues.
Per complementar la informació s’han inclòs una desena
de plànols que permeten situar la major part dels elements. 
La base del llibre és un primer inventari del Patrimoni Local
de Montornès elaborat l’any 2006 per l'empresa Kuanum
per encàrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament
de Montornès.
El treball, elaborat per Marga Gené i Magda Alcaide, perio-
distes del Departament de Mitjans de Comunicació, i
Nicolau Guanyabens, l’historiador responsable de l’Arxiu
Municipal, ha comptat amb la col·laboració d’un equip mul-
tidisciplinari de tècnics municipals i més d’un centenar
d’aportacions a títol particular, i d’entitats i institucions.
La primera edició del llibre serà de 1.000 exemplars patro-
cinats per les empreses Lucta, Acesa i el Circuit de
Catalunya.
El disseny de la coberta té com a motiu destacat
l’esborrany de l’escultura Homenatge al marc realitzada per
l’artista Josep Grau Garriga per al Mont Art de 1990.
La presentació del llibre es durà a terme el proper 20 d’abril
a les 19.30 h a l’església Nostra Senyora del Carme de
Montornès Nord.
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Sant Jordi 2009

El patrimoni cultural i natural de Montornès, en un llibre

Les activitats de Sant Jordi programa-
des per l’Ajuntament, juntament amb
les entitats, començarà el proper 16
d’abril. 

Els primers actes corresponen a la
commemoració del 70è aniversari del
final de la Guerra Civil. El dia 16, a les
19 h la Biblioteca acollirà la conferèn-
cia L’últim tram de la Guerra Civil a
Catalunya, a càrrec de la historiadora i
escriptora Assumpta Montellà. D’altra
banda, el dia 19, a partir de les 10 h es
durà a terme un acte al Cementiri

Municipal de record als montorne-
sencs morts i desapareguts durant
l’enfrontament bèl·lic i la postguerra.
A partir de les 11 h es faran visites
guiades al refugi antiaeri de Ca
l’Arnau. Per participar-hi caldrà ins-
criure’s abans del 14 d’abril a
l’Ajuntament o a la Biblioteca.

El programa de Sant Jordi, també
inclou com cada any, activitats direc-
tament relacionades amb els llibres.
Per primera vegada, alumnes de
l’Oficina de Català de Montornès, amb

la col·laboració de l’Escola Municipal
de Música, Dansa i Aula de Teatre i els
Casals dels Avis, llegiran poemes
d’amor. L’activitat es durà a terme el
dia 21, a les 18 h a la Biblioteca. A
més, el dia 22, el Pavelló d’Esports
acollirà la VII Cantata de Sant Jordi a
càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre i dels CEIP de Montornès.

El dia 23, a la plaça de Pau Picasso hi
haurà durant tot el dia parades de
roses i llibres. A partir de les 16.30 h
se celebrarà la tercera Marató de
Contes, i a les 19 h es farà el lliura-
ment de premis del concurs de punts
de llibre. A banda d’això, a les 17 h,
començarà la V edició del Llibre
Gegant, organitzat per la Biblioteca.

Els actes de Sant Jordi es perllonga-
ran durant el cap de setmana del 24 i
25 d’abril. Amb animació infantil i tea-
tre, el dissabte, i amb una jornada cas-
tellera, dansa i la II Edició de la Festa
del Drac, organitzada per la colla de
Drac i Diables de Montornès, el diu-
menge.

El programa sencer amb les activitats
de Sant Jordi es farà arribar com cada
any als veïns.

El proper 20 d’abril es durà a terme la presentació el llibre “Montornès a la vista. Elements per a la descober-
ta del patrimoni cultural i natural de Montornès del Vallès”

El programa de Sant Jordi inclou diversos actes commemoratius del 70è aniversari de l’acabament de
la Guerra Civil

Marató de contes de l’any 2008



Aquest mes d'abril farà 27 anys que la
Isabel viu a Montornès, tot i que de ben
joveneta ja hi venia. Eren amics dels maso-
vers de Can Oliver, i amb 17 anys pujava a
passar els diumenges amb el seu promès.
Amb el temps es van comprar un terreny i
venien tots els estius i per festes.  

La Isabel Paixà té 79 anys, però tan ben
portats que ningú no ho diria. Té dos fills i
quatre néts. És una persona molt activa i
decidida, però també molt discreta.
“Sempre m’han dit que tinc un posat
seriós”, diu.

Al Casal dels Avis de Montornès Centre
tothom la coneix, i és que fa un munt
d’anys que és de la junta. “Quan el meu
marit va morir, vaig estar molts anys que
només sortia de casa per anar a treballar.
Un dia, una veïna em va animar a acom-
panyar-la al Casal, i em va agradar.
Després em van demanar d’entrar a la
junta, ho vaig provar, i encara hi sóc”
explica. “Els diumenges fem ball, i ens
encarreguem de preparar-ho tot, les cadi-
res, les taules, el berenar…és una feinada,
però m’agrada”. A més de preparar activitats sempre li ha
agradat ballar. 

La Isabel també és aficionada a conduir. El seu primer cotxe
va ser un Seat 600 especial “Quan em vaig casar no em vaig
voler treure el carnet de cap manera perquè em feia por. Un

dia el meu marit em va dir: si te’l treus, l’endemà tens cotxe. I
me’l vaig treure, i tant si me’l vaig treure! El 600 el vaig tenir
15 o 16 anys i mai em va fer quedar malament”. 

La darrera pregunta: què t’agradaria fer? “Ara? Disfrutar tant
com pugui!”.
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Cada dilluns. L’hora del conte per a infants de 3 a 8 anys.
A les 18 h, a la Biblioteca
Del 16 al 26 d’abril. Programa d’activitats de Sant Jordi
Fins al dia 17. Exposició UNHEIMLICH d’Alba Rihe. Projecte
Astronart. A la sala Riu Mogent del Casal de Cultura
El dia 19. Cicle Nous Intèrprets. Jove Orquestra de Santa
Perpètua. A les 19 h a l’església Nostra Senyora del Carme
El dia 21. III Mostra de Teatre. L’acampada i el teatret. Grups
del Centre Infantil la Peixera i del Centre Juvenil Satèl·lit. A les
18.30 h al Teatre Municipal
El dia 22. Parlem de llibres. Tertúlia literària sobre Los
pasos perdidos d’Alejo Carpentier. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 24. Cine-fòrumamb la pel·lícula Happy, un cuento sobre
la felicidad. A les 21.45 h, al Casal de Cultura
El dia 25. 
- L’hora menuda. Projecte Nascuts per llegir. Contes per a
infants de 0 a 2 anys. A les 17.30 h a la Biblioteca
- Espectacle d’animació infantil amb Oriol Bargalló. A les 12
h, al carrer Major
- III Mostra de Teatre. Dones. Taller dels IES Puig i Cadafalch
i Alexandre Satorras de Mataró. A les 18.30 h al Teatre
Municipal
- Últim dia de l’Exposició Entre el cel i la terra de Miriam
Baena. A la Galeria Municipal de Can Xerracan
El dia 26. Celebració del Dia Internacional de la Dansa. A les 18
h, al Teatre Municipal
El dia 29. Xerrada radiofònica: L’habitatge de lloguer. A
les 11.15 h, al 91.2 de l’FM 
El dia 30.Presentació del llibre El entrenador y su equipo de
Mauro Valenciano. A les 19 h, a la Biblioteca

EL RETRAT Isabel Paixà Solés

altres propostesdel mes

www.montornes.cat

L’equipament per a joves del
carrer de la Llibertat es dirà

Centre Juvenil Satèl·lit
El 70% dels participants a la consulta oberta al web muni-
cipal durant dues setmanes, entre els mesos de febrer i de
març, van escollir el nom de Satèl·lit, per davant del nom
la Llauna, que era l’altra opció que es proposava.
L’enquesta va comptabilitzar un centenar de vots, dels
quals finalment 80 es van considerar vàlids. 
La redefinició del centre del carrer de la Llibertat com a
equipament d’ús exclusiu per a joves és conseqüència de
la posada en marxa del Centre Infantil la Peixera, al carrer
Vallès.
El Departament de Joventut enllesteix el projecte de
l’equipament, que es presentarà properament a la població. 




