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La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la campanya
Encomana el català, que vol fer palesa la necessitat que la
nostra llengua sigui present en tot procés d’acolliment i
integració, perquè els nous catalans coneguin la realitat
cultural i lingüística de la terra que els acull.

La història recent de la llengua catalana dels darrers tres-
cents anys, amb contínues prohibicions, ha provocat que
tota la població de parla catalana sàpiga parlar el castellà i
que s’hagin introduït comportaments lingüístics a favor
d’aquesta llengua. Així, doncs, es veu com a quelcom nor-
mal adreçar-se als nouvinguts en castellà, sense tenir en
compte que potser no coneixen cap de les dues llengües, o
bé que estan estudiant català o voldrien aprendre’l.

Cal doncs, que els oferim la nostra llengua com una invita-
ció a formar part de la nostra realitat, com un regal que els
farà sentir-se a casa. Encomanem-los el català!
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Yáñez: 2, 8, 14, 20, 31
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OFICINA DE CATALÀ

Hem renovat els continguts de l’espai de
l’Oficina de Català al web municipal

(www.montones.cat). Durant aquest mes de
juny i posteriorment durant els períodes

d’inscripció, podreu accedir-hi directament
mitjançant un bàner. A partir d’ara hi podreu

trobar una explicació més detallada dels serveis de
l’Oficina i una tria d’enllaços per a treballar en català.

Millorem la nostra parla
Els participis regulars acaben en –at, -ut, -it (parlat, per-
dut, sortit), però cal anar alerta perquè n’hi ha molts
d’irregulars. Penseu per exemple: quins són els participis
dels verbs cabre, saber, empènyer, omplir o sofrir?
- CABRE, participi CABUT “M’ha cabut tota la roba a la
maleta” (capigut és incorrecte)
- SABER, participi SABUT “No ha sabut què dir” (sapigut
és incorrecte)
- EMPÈNYER, participi EMPÈS “Ha empès la seva ger-
mana escales avall”
- SOFRIR, participi SOFERT “Ha sofert la pèrdua d’un
ésser estimat”
I quins deuen ser els de respondre, resoldre, moldre,
pertànyer, admetre, omplir...?

Recomanacions

Està previst que l’any vinent es comenci a rodar
Catalonia, que protagonitzarà Kevin Spacey, una

adaptació cinematogràfica de la novel·la
Homenatge a Catalunya de George Orwell. El
clàssic es basa en les experiències d’aquest

escriptor a Barcelona i al front d’Aragó durant la
Guerra Civil. Pot ser un bon moment per llegir aquesta

novel·la i així avançar-nos a l’estrena de la pel·lícula.

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



La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinà-
ria el 21 de maig, va aprovar l’adjudicació provisio-
nal del projecte de renovació del paviment i de les
xarxes de serveis dels carrers de Jacint Verdaguer,
del Riu Mogent i del Bruc a l’empresa Grup Mas
Constructors, SLU per un import de 425.091,01
euros.

Les obres de millora d’aquests carrers compten
amb una subvenció de 249.531,45 euros del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al
període 2008 - 2012. Els treballs tenen una durada
prevista de sis mesos.

D’altra banda, l’Ajuntament ha iniciat els procedi-
ments per a l’adjudicació de la contractació de la
redacció del projecte d’urbanització del sector del
Telègraf – Casablanca. El pressupost de sortida de
la licitació és de 119.435,69 euros i la contractació,
amb una durada de sis mesos, es durà a terme mit-
jançant procediment obert.

El 29 de maig acabava el termini de presentació de
les ofertes dels equips redactors interessats.

EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès és més
Montornès ha estat conegut històricament només gràcies al
seu potent motor industrial, però en els últims anys el projec-
te de recuperació del patrimoni municipal ha donat com a
conseqüència la posada en valor d’una part important del
nostre patrimoni arqueològic, natural i històric.

Amb la campanya Estimo Montornès, la Beca de Recerca
Històrica, el llibre Montornès a la Vista, les activitats pedagò-
giques de les escoles i la participació del nostre municipi en
les activitats del Parc de la Serralada Litoral i les Jornades
Europees del Patrimoni, s’està produint un fenomen de posa-
da en valor i d’aproximació d’aquest enorme tresor col·lectiu
a la ciutadania.

En aquest sentit, des del mes de maig, Montornès forma part
del Consorci de Turisme del Vallès Oriental amb una oferta
diversa que va més enllà de l’interès municipal.

La Torre del Telègraf, que ha estat excavada integrament,
serà reconstruïda per la Diputació de Barcelona; i els projec-
tes de recuperació de la font de Santa Caterina i dels rius
Mogent i Besòs, dins de les mesures de restitució per les
obres de la gran canonada d’Aigües Ter Llobregat, es realitza-
ran l’any vinent amb un pressupost d’1.000.000 d’euros.

A més, com a part de la programació de les Festes de Sant
Joan, els dies 20 i 21 de juny es podran visitar, una altra
vegada, tant el jaciment arqueològic de can Tacó com el recu-
perat refugi de ca l’Arnau. Arqueòlegs, historiadors, però
sobretot molta gent de Montornès, està començant a conèi-
xer i estimar el nostre patrimoni.

Montornès és més que un municipi industrial. Som un motor
per a l’impuls cultural, patrimonial i natural. Un poble que
estima i vol conservar tot aquest patrimoni col·lectiu per a les
generacions futures, perquè el que ha de fer gran el nostre
municipi és la seva gent.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Adjudicades les obres de
renovació dels carrers de
Verdaguer, Mogent i Bruc

Carrer del Bruc

Carrer de Jacint Verdaguer



Desde hace algún tiempo, los sentidos de circulación de las calles de Montornés se han cambiando de manera más o
menos acertada. Ese criterio subjetivo es el mismo que han seguido para la realización de unas u otras obras que ahora
suponen que el pueblo esté completamente desorganizado.

El pueblo definitivamente ha quedado ahogado. Dicen que han informado a los vecinos, supongo que habrá habido algu-
nos privilegiados pero ¿Qué pasa con el resto? Los que viven más allá del centro han “descubierto” que hay obras porque
no pueden pasar por determinadas calles.

Ja han començat diverses actuacions a la via pública que beneficiaran el municipi en general i en parti-
cular els veïns més propers, tot i que, aquests especialment patiran molèsties inevitables mentre durin
les obres. 

Algú podria pensar que aquests diners es podrien destinar a altres objectius i no li faltaria raó, però des de l’Ajuntament
ens hem hagut d’ajustar a les condicions marcades pel govern de l’Estat.

Els ajuntaments reclamem des de fa temps un finançament que se’ns nega. La ciutadania ens reclama més serveis i els
hem de donar. Assumim serveis que hauria de prestar la Generalitat i no rebem la compensació econòmica corresponent.
Un exemple: la Generalitat fa propaganda dient que la formació ocupacional és prioritària, però ens nega qualsevol ajut i,
en conseqüència, ens impedeix de fer més cursos dels que ara ja fem i que creiem necessaris.

Seria raonable esperar que el govern municipal governés i acomplís els compromisos que els tres par-
tits es van posar per aquest mandat. A més, davant de la crisi, les persones esperen de l’Ajuntament
respostes per resoldre les dificultats que provoquen la manca de feina i l’ofegament econòmic de mol-
tes famílies.

Però sembla que no és així. El govern està més preocupat de fer d’oposició de l’oposició. Es dedica constantment a acu-
sar ICV-EUiA de tots els mals. Tot el que no els funciona és culpa nostra. Un dia diuen que som magnífics i responsables
per donar suport el projecte de la llei de barris, i l’endemà ens acusen amb mentides d’estar al darrera dels seus proble-
mes amb les casetes del carrer d’Euskadi.
A nosaltres no ens confonen, i pensem que tampoc a la major part dels veïns i veïnes. Les seves males maneres volen
ocultar la seva incapacitat per governar.

Felicitats, Sr. José Antonio Montero

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Des del Grup municipal socialista volem felicitar el Sr. Montero pel seu nomenament en el
DOGC de 4 de maig com a càrrec de confiança del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació en matèria de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat amb

un sou de 55.994,94 euros. A més podrà continuar percebent les seves indemnitzacions de conseller comarcal i els 100
euros per cada assistència a les Comissions informatives, Juntes de portaveus i Plens de l’Ajuntament.

Esperem que després de tota la demagògia que va fer sobre els sous dels càrrecs públics i de confiança, presenti la seva
dimissió, ja que cobrarà més que molts alcaldes de la comarca i sense cap responsabilitat. Com que no presentarà la dimis-
sió per la seva incoherència personal i política, només li demanem que s’apliqui la seva promesa electoral “de reducció del
20% de les despeses en salaris als càrrecs polítics”, més tenint en compte que l’han nomenat a dit i sense cap procés
selectiu.

Govern o oposició

Serveis sense diners

Montornés reclama hechos, no palabras

Han comenzado las obras y con ellas ha llegado
el caos circulatorio

Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat

Ángeles Menchén. Portaveu Grup Municipal Cutadans

Y además, seguimos reclamando la construcción de la estación de tren en Montornés, una reivindica-
ción histórica del municipio
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El Ple Municipal va aprovar, a la ses-
sió ordinària del 7 de maig, l’adhesió
de Montornès al Consorci de Turisme
del Vallès Oriental.

Aquest organisme, constituït l’any
1998, aplega entitats del sector públic
(Diputació de Barcelona, Consell
Comarcal del Vallès Oriental, Consorci
per a la promoció dels municipis del
Moianès i 22 ajuntaments de la
comarca) i entitats i empreses del sec-

tor privat. Les finalitats del Consorci
de Turisme són promoure activitats
encaminades a incrementar la deman-
da turística i comercial de la comarca,
així com crear i millorar-ne l'oferta
actual. El Consorci també s'encarrega
de la representació dels interessos
turístics del Vallès Oriental en organis-
mes d'àmbit superior.

L’objectiu de l’adhesió del municipi al
Consorci de Turisme és cercar l’ajut i

l’assessorament tècnic dels especia-
listes i dels professionals del sector
per desenvolupar actuacions de divul-
gació i difusió exterior del valor del
patrimoni històric, cultural i natural de
Montornès. És el cas del jaciment
romà de can Tacó – turó d’en Roina i
el refugi antiaeri de ca l’Arnau que,
amb més de 100 metres de galeria, és
un dels més llargs que s'han posat al
descobert de l'època de la Guerra
Civil.

Amb la incorporació al Consorci de Turisme del Vallès Oriental, Montornès tindrà accés a un seguit de recur-
sos econòmics i tècnics que afavoriran la tasca de posada en valor i difusió del patrimoni local

Adhesió al Consorci de Turisme del Vallès Oriental

Vista aèria del jaciment

VII Campanya arqueològica a can Tacó - turó d’en Roina
Durant els primers dies del mes de juny s’ha encetat
una nova intervenció arqueològica al jaciment de can
Tacó – turó d’en Roina que, al mes d’octubre de 2008,
va aconseguir la declaració de Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica
Entre les actuacions d’aquesta campanya, hi ha la finalització de
l’excavació de la terrassa central del jaciment que inclou la cister-
na, que es va descobrir l’any 2007, i la seva cubeta de decantació.
També es delimitarà la banda oest de la terrassa i s’iniciaran les
excavacions en l’àmbit quatre, que identifica aquesta zona de la
fortificació militar.

El mes de maig els Ajuntaments de Montornès i de Montmeló van
signar un conveni de col·laboració amb Concentració Industrial
Vallesana per al finançament de la setena intervenció al jaciment.
L’organització empresarial aporta 30.000 euros a la investigació.

Per dur a terme la campanya, els Ajuntaments de Montornès i de
Montmeló i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) han
signat un acord complementari al conveni marc de col·laboració
de l’any 2004. Aquest document regula la gestió i execució del
projecte arqueològic del jaciment. Les tres institucions destinaran
45.000 euros als treballs nous de recerca.

Interior del refugi

L’alcalde va lliurar el llibre L’aeròdrom 329, relacionat
amb el refugi de ca l’Arnau, al President de la
Generalitat durant una visita realitzada el 28 de maig al
Centre Comarcal de Tractament de Residus



Les darreres sessions sobre mobilitat segura es
dediquen als escolars de la llar d’infants pública El
Lledoner i als alumnes de 1r a 4rt de primària i
inclouen la maleta viatgera, gimcanes, tallers i un
espectacle teatral específic sobre la matèria. Els
dies 11 i 12 de juny el Teatre Municipal acollirà
l’acte de cloenda i el lliurament de diplomes als
participants.

Aquestes activitats, programades entre els dies 8 i
12 de juny, formen part de la Primera Setmana de
la Mobilitat Segura.

Una de les novetats d’aquest curs ha estat el cir-
cuit d’educació viària. Per primera vegada a
Montornès, el Servei Català del Trànsit (SCT) va
instal·lar els dies 21 i 22 de maig, un circuit per fer
pràctiques sobre circulació i seguretat viària.
Prèviament, l'Ajuntament i el SCT van signar un
conveni de col·laboració perquè aquesta activitat
complementi i tingui continuïtat en el programa
d'educació per a la mobilitat segura.

Prop de 130 alumnes de 6è de primària dels CEIP
Sant Sadurní, Marinada i Can Parera van passar
pel circuit ubicat a la Zona Esportiva Municipal.

La programació d'educació viària 2008 - 2009
s'ha ampliat a la totalitat de grups de secundària i
s'ha augmentat el número de grups de primària.
Amb això se segueix la línia encetada l'any passat,
i que té l'objectiu d'anar ampliant el radi d'acció
per arribar al màxim de població possible.
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Darreres activitats d'educació viària a les escoles

Durant aquest mes es desenvolupa la darrera fase de la programació d’educació viària que imparteix la Policia
Local als centres d’ensenyament de Montornès

Places escolars per al curs 2009 - 2010 
Els CEIP de Montornès han rebut 201 preinscripcions de P-3 per al curs vinent
Les escoles de Montornès tindran el proper curs 201 nous alumnes
de P-3. Els Centres d’Educació Infantil i Primària del municipi feien
oferta de dues línies de P-3 per al proper curs, tret dels CEIP Sant
Sant Sadurní i Palau d’Ametlla, que n’oferien una. Per centres, les
preinscripcions van ser 18 al CEIP Palau d’Ametlla, 44 al CEIP Can
Parera, 53 al CEIP Marinada, 56 al CEIP Mogent i 30 al CEIP Sant
Sadurní.

El Departament d’Educació de la Generalitat ha dut a terme la redis-
tribució dels alumnes per tal de garantir l’equilibri entre els centres.
Els alumnes que hagin estat derivats a una escola diferent a la de la
seva preinscripció i que facin ús del transport escolar no obligatori,
podran gaudir durant el proper curs de la gratuïtat del menjador.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental prorrogarà el curs 2009 –
2010 el servei de transport escolar a Montornès, que està finançat
per l’Ajuntament, el mateix Consell Comarcal i els pares. 

L’única novetat introduïda en les actuals condicions de la prestació
del servei és que l’ens comarcal serà el responsable de la coordina-
ció d’horaris entre la línia de transport i els centres de primària i de
secundària.

Circuit d’educació viària a la Zona Esportiva Municipal

Infants participants a l’edició de l’any passat, amb els diplomes



La instal·lació, fa unes setmanes, de la graderia del camp de futbol-7 amb capa-
citat per a 120 persones ha estat la darrera actuació municipal per a la millora
dels equipaments esportius. La inversió és de 10.769,44 euros.

L’any 2008 el Departament Municipal d’Esports va renovar als CEIP Marinada,
Mogent i Can Parera les cistelles de bàsquet i les porteries. També l’any passat,
es va dotar de 4 cistelles penjants el Pavelló Municipal d’Esports; el gimnàs de
les entitats esportives, situat a la Zona Esportiva Municipal, es va equipar amb
diversos aparells (1 bicicleta estàtica, 2 bancs multiestació, 2 bancs
d’abdominals,1 màquina multiestació, 2 espatlleres, 12 piques, 15 matalassos,
10 cordes, 6 barres d’aixecament,  24 discos i 15 parells de peses de diferents
càrregues)

En total l’Ajuntament ha invertit prop de 103.000 euros.
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Pla Educatiu de Ciutat

Primera sessió de treball prèvia a l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat

Actuacions per millorar els equipaments esportius

La primera acció va ser una sessió de treball, celebrada el
20 de maig a la sala d’actes de l’Ajuntament, a la qual van
participar diversos representants dels centres d’ensenya-
ment, tècnics municipals i membres de les AMPA.

En aquest primer contacte, l’objectiu era fer una diagnosi
de la realitat educativa de Montornès. Els participants van
identificar i valorar els àmbits de la vida municipal que
intervenen en el procés educatiu de la ciutadania com ara
la família i l’escola, els espais d’oci i de convivència, el tei-
xit associatiu, l’activitat esportiva, la cultura, les festes tra-
dicionals, l’urbanisme i l’espai urbà, el patrimoni, l’entorn
medioambiental i les noves tecnologies.

L’Ajuntament de Montornès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat el procés
d’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat

Cistelles noves del CEIP Mogent

Instal·lacions esportives del CEIP Marinada Gimnàs de la Zona Esportiva Municipal destinat a les entitats esportives
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FETS VIUS

Convenis de col·laboració
amb diverses entitats 

La regidoria de Cultura ha engegat, durant el mes de maig,
les converses i els tràmits per establir la cooperació entre
una desena d’entitats, que participen en la vida cultural del
municipi, i l’Ajuntament mitjançant convenis de col·labo-
ració. 

Els convenis se signaran durant el mes de juny amb les
següents entitats: SC la Lira, Drac i diables, colla de
geganters, Penya els Bartomeus, Penya lúdico cultural
Pere Anton, Centro Cultural Andaluz, Hermandad Ntra.
Sra. del Carmen, Penya Barcelonista,  i AAVV la Bòbila.

L’objectiu és garantir la continuïtat de l’activitat de les
entitats i el foment d’actes de caire festiu i cultural

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, un certificat
d’empadronament a Montornès o a Vallromanes i el full d’inscripció a l’OTG
(antic INEM)

BORSA DE TREBALL

Ajuts per al pagament
del lloguer  Convocatòria 2009

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

Recepció institucional a
l’alcalde d’Amgala 

Enginyer/a tècnic d’obres
públiques (Montornès)

Operaris/àries
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 15
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: carnet de conduir i
vehicle propi. Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a dg torns
quinzenals, matí / tarda / nit

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: Enginyeria Tècnica
Obres Púliques. Especialitat en
construccions civils. Mínim d’un
any d’esperiència demostrable
Horari: de dl a dv de 8 a 19 h,
aproximadament

Paletes
(Montornès del Vallès)

Peons de construcció
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 15
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a div de 8 a 19 h

Llocs de treball: 5
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a div de 8 a 19 h

El 22 de maig es va celebrar a l’Ajuntament  una recepció
institucional a l’alcalde d’Amgala, Salut Bachir. Durant la
seva visita al municipi Bachir, juntament amb Salem Kaid,
membre del consell provincial de Al-Aaiun, i diversos repre-
sentants de la Delegació del Front Polisari a Catalunya, va fer
un recorregut pels equipaments i les zones industrials.

Des de 1996 Montornès està agermanat amb Amgala, una
daira del Sàhara Occidental que pertany als campaments de
refugiats del Front Polisari, exiliats des de fa 34 anys en
territori algerià. 

El municipi col·labora des de fa 14 anys en el projecte
Vacances en pau que permet a infants sahrauís passar l’estiu
amb famílies d’aquí, i fa aportacions a les caravanes per la
pau que s’organitzen periòdicament per dur ajut humanitari
als refugiats. Entre les contribucions també hi ha hagut
l'adquisició i instal·lació d'un sistema de megafonia a
l'Ajuntament d'Amgala.

Presentació de sol·licituds
fins al 30 de juny de 2009

Els impressos es poden recollir al punt d’informació de
l’Ajuntament





Entre els actes previstos per a la Festa de Sant Joan, hi ha
dues propostes relacionades amb el patrimoni local. D’una
banda, el dia 20, a partir de les 10 h, es farà una visita guia-
da al jaciment romà de can Tacó – turó d’en Roina, i
l’endemà, a les 10,30 h, la visita serà al refugi antiaeri de ca
l’Arnau. En aquest cas, per participar-hi caldrà una inscrip-
ció prèvia.
El dia 20, a les 19 h, la colla de Drac i Diables celebrarà la
festa del drac a la plaça del Poble, i dues hores més tard, hi
haurà a la mateixa plaça un concert jove. 
La vigília de Sant Joan, el dia 23 al matí, al Centre Juvenil
Satèl·lit es proposaran jocs d’arreu del món per als més
petits i, a les 19.30 h, s’inaugurarà una exposició de manua-
litats al Casal dels Avis de Montornès Nord. A les 21 h,
s’obrirà la revetlla amb l’encesa de la foguera i el castell de
focs. A  les 23 h, es farà el repartiment de coca i cava i
l’orquestra Taxman amenitzarà la nit de Sant Joan.
El dimecres 24, a les 11 h, els infants podran gaudir de la
festa de l’escuma a la plaça del Poble. A les 18.30 h,
s’oferirà al CEIP Marinada el tradicional berenar i ball per a
la gent gran.
Perquè la revetlla de Sant Joan sigui una nit de festa segu-
ra, en tots els casos, cal tenir molta cura en el llançament de
coets i petards i cal fer-ho en llocs prou segurs i allunyats
de les zones residencials i forestals. També convé recordar
que està prohibit encendre fogueres sense l’autorització del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat o sense
haver-ho comunicat a l'Ajuntament.
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FETS VIUS

Festes de Sant Joan

La nit de l’esport 2009

La programació s’iniciarà el dissabte, dia 20 a la
plaça del Poble, amb el pregó i la posada del moca-
dor tradicional de la festa, i es clourà el dimecres,
dia 24, amb el ball de fi de festa

El tradicional sopar restringit a entitats s’ha reconvertit en aquesta edició de la Festa de l’Esport de Montornès
en un acte obert al públic en general que se celebrarà el proper 12 de juny, a partir de les 21.30 h al Pavelló
Municipal d’Esports
En el decurs de l’acte es lliuraran els
premis als millors esportistes locals,
equips i empreses patrocinadores de
2008. 

També es distingiran els esportistes
guanyadors en campionats provin-
cials, regionals, nacionals, europeus i
mundials, durant l’any passat i es

faran mencions honorífiques a perso-
nes vinculades a l’esport montorne-
senc que hagin destacat per la seva
dedicació a l’esport local.

ESPORTISTES, EQUIPS I PATROCINADORS PROPOSATS

Millor esportista – Categoria infantil
Femení:
Gemma Martínez García (Club Futbol
Montornès)
Coral Fernández Quiñonero (Club Deportivo
Montornés Norte)
Carla Rodríguez Haro (Club Esportiu
Montornès Atletisme)
Andrea Mellado Fuentes (Club Tennis
Montornès)
María López Pintado (Club Karate Montornès)

Masculí:
Marc Abellán Esteban (Club Ciclista
Montornès) 
Álex Molina Cano (C.R.G. Epsilon Euskadi
Karting Team)
Miguel Espejo Pérez (Club Futbol Montornès)
Alberto Mariscal Petidier (Club Deportivo
Montornés Norte)
Sergio Carrillo Quintanilla (Club Esportiu
Montornès Atletisme)
Christian Zambrano Ramos (Club Tennis
Montornès)
Juan García Ruiz (Club Karate Montornès)

Millor esportista – Categoria Sènior
Femení:
Marta Molina Guerrero (Club Karate
Montornès)
Marta Lancharro Pascual (Club Futbol
Montornès)

Masculí:
José Nocete Cantero (Club Ciclista Montornès)
Christian Morales Martínez (Club Futbol
Montornès)
Coradino Venegas Mariscal (Club Deportivo
Montornés Norte)
Iván Limia Boo (Club Esportiu Montornès
Atletisme)
Juan Lorenzo Padilla Pelegrina (Club Tennis
Montornès)
Jorge Juan Martínez Cruz (Club Karate
Montornès)

Millor equip
Infantil
Aleví femení (Club Karate Montornès)
Infantil femení (Club Tennis Montornès)
Cadet femení (Club Esportiu Montornès
Atletisme)
Pre-benjamí masculí (Club Deportivo
Montornés Norte)

Sènior
Sènior masculí (Club Futbol Montornès)
Sènior masculí (Club Karate Montornès)
Sènior masculí (Club Esportiu Montornès
Atletisme)

Millor patrocinador
Inmobiliarias León (Club Ciclista Montornès)
Cadac SL (Club Futbol Montornès)
Stenco (Club Bàsquet Vila Montornès)
Unió de Botiguers (Club Esportiu Montornès
Atletisme)
Restaurante Can Cirili (Club Tennis Montornès)
Frutos secos IKE (Club Karate Montornès)
El rey de la Bamba (Associació Esportiva
Montornès Futbol Sala)
Bar la Cantonada (Club Petanca Sant Sadurní
de Montornès)



Mercè Bellavista és la presidenta de l’Associació Catalana de la
Síndrome X Fràgil (SXF), una malaltia producte d’una mutació en un
gen situat al cromosoma X i la causa més comuna de retard mental
hereditari. 
Nascuda a Montornès, la Mercè té 47 anys i és una infermera de
vocació. Va estudiar a l’Escola del Mar i, després de fer pràctiques
en diversos hospitals, l’any 1984 va entrar a treballar a l’Hospital
Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, on va acabar sent super-
visora del torn de nit. “Van ser anys de gaudir molt treballant. Però
jo tenia ganes d’un segon fill, així que ho vaig deixar i vaig tenir el
Guillem afectat amb la Síndrome”. 
A l’any 2000, quan en feia un que tenien el diagnòstic del seu fill (lla-
vors tenia uns 2 anys), van viatjar als EUA a veure els doctors Randi
i Paul Hagerman (experts en la SXF). “Anàvem desesperats. Sense
saber anglès vam agafar un avió i vam estar una setmana vivint en
una casa d’estudiants. Als EUA, vam trobar una qualitat humana
increïble, vam aprendre molt de com havíem de tractar el nostre fill i
de què era el que necessitava. Sabíem que no anàvem a curar-lo,
anàvem a buscar un ajut”, explica la Mercè. A partir d’aquí es va
involucrar en l’associació que funciona des del 1995 i a la qual dedi-
ca molt de temps i esforços. 
La Mercè és alegre i amb una empenta que sembla inesgotable. De
fet va aconseguir que Leo Messi dediqués un gol a la SXF en el partit
Real Madrid - FC Barcelona del 2 de maig. Com va fer-ho? “Cada any
un grup de periodistes esportius escriu un llibre destinat a recaptar
fons per a alguna causa solidària. L’edició del 2008 es va dedicar a
la SXF i l’apadrinava Leo Messi. A l’acte de tancament del llibre, el
Leo se’m va posar tan a l’abast que li vaig dir que ens havia de dedi-
car un gol.” I ho va fer. Des de llavors l’associació no para de rebre
trucades i encàrrecs de samarretes de la SXF.
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Els dies 3, 5 i 12. Tallers infantils de la Colla Pessigolla. De 17 a 19
h, a la Biblioteca 
Del 4 al 19. Jocs tradicionals i animació a les places amb la Colla
Pessigolla. De 17 a 19 h
Del 4 al 26. Mostra de les obres dels tallers del Casal de Cultura. 
El dia 5.
- Inauguració de la mostra Germinart, la mirada dels més joves.
A les 18.30 h, a Can Xerracan. Oberta fins al 12 de juny. 
- Cine-fòrum. Slumdog milionaire. A les 21.45 h, al Casal de Cultura
El dia 6. III Mostra de Teatre. Qui és l’idiota? Grup d’Adults de l’Aula
Municipal de Teatre. A les 18 h, al Teatre Municipal
El dia 11. Campanya de donació de sang. De 17 a 21 h al CAP
El dia 12. III Mostra de Teatre. Una d’aventures i Un conte per a galàc-
tics. Grups Bàsics I i II i Aprofundiment I de l’Aula Municipal de Teatre.
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
El dia 13. III Mostra de Teatre. No vaig demanar néixer. Companyia
Impacte Teatre. A les 18.30 h, al Teatre Municipal
El dia 14. Cicle Nous Intèrprets. Concert d’exalumnes de l’Escola
Municipal de Música. A les 18 h, a l’església Ntra. Sra. del Carme
El dia 17.
- Xerrada radiofònica: Justícia econòmica. La crisi dels aliments. A les
11.15 h, al 91.2 de l’FM 
- Parlem de llibres. Tertúlia literària sobre La pluja d’estels de M.
Assumpció Cantalozella. A les 18 h, a la Biblioteca 
- Cicle Schumann. Concert amb alumnes de música, dansa i tea-
tre. A les 19.30 h, al Teatre Municipal
El dia 18. Teatre Musical. A les 19.30 h, al Teatre Municipal
El dia 19. Cine-fòrum. El curioso caso de Benjamin Button. A les
21.45 h, al Casal de Cultura
Els dies 19 i 20. Reinauguració del Centre Juvenil Satèl·lit.
Activitats diverses a partir de les 18 h

EL RETRAT Mercè Bellavista Gurri

altres propostesdel mes w
w
w
.m

ontornes.cat

Nova etapa per a l’Stoping
La intenció és convertir l’espai en una sala poliva-
lent amb activitats de caire lúdic, cultural i social

L’Ajuntament de Montornès està acabant el procés
d’adjudicació de la gestió del local del passatge del
Teatre, que antigament era la discoteca Stoping.
L’objectiu municipal és que es converteixi en un espai
musical amb consumicions, que aplegui activitats
adreçades a la dinamització social, cultural i juvenil. 
Stoping va deixar de funcionar com a discoteca l’1 de
gener de 2001. Des d’aquell moment la sala s’ha uti-
litzat per a la celebració d’algunes festes de cap d’any
i, de forma puntual, ha acollit esdeveniments de caire
social i cultural.
L’adjudicació de la gestió del local tindrà una durada
de 4 anys, prorrogables per 2 anys més.




